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 ______________________ PAASTIJD IN HET LICHT VAN DE PAASKAARS ______________________ 

 

Pasen is binnen de brede christelijke traditie het voornaamste feest. Dan vieren we dat met Jezus 
Verrijzenis hoop op leven is geschonken. Dat leven sterker is dan alle dood. Dat is de kern van wat 
evangelie genoemd wordt: goed nieuws voor alle mensen van goede wil. Binnen de kerkelijke traditie 
kennen we meerdere symbolen en rituelen om het Mysterie van Jezus dood en Verrijzenis meer invoelbaar 
te maken. Helemaal vatten doen we het nooit, ons rest ons ook hier enkel dankbare verwondering.  

De viering van de paaswake brengt het dichtbij. Het is een wake met licht, liederen, lezingen uit de H. 
Schrift, de herdenking van de doop en het vieren van de Eucharistie. Binnen deze viering van Jezus 
verrijzenis heeft de paaskaars een eigen rol en functie. Het is een bijzonder symbool van Jezus Verrijzen, 
symbool van licht en leven. De symboliek heeft iets, wanneer in het begin van de paaswake de paaskaars 
wordt binnengedragen. De kerk is sober verlicht, en vanachter uit de kerk klinkt dan de eerste keer: “Licht 
van Christus”, en allen antwoorden “Heer wij danken U”. En met het licht van de paaskaars worden dan de 
kaarsjes ontstoken, die de aanwezigen in de hand houden De paaskaars wordt verder gedragen en een 
tweede en derde keer klinkt: “Licht van Christus” met als antwoord: “Heer wij danken U” De paaskaars 
krijgt een plaats op een mooie grote kandelaar vlak bij het altaar. Intussen heeft iedereen het Licht van de 
paaskaars in zijn hand. De paaskaars wordt plechtig met wierook omringd en toegezongen met het 
eeuwenoude “Exultet” of in het Nederlands met het lied “Laat juichen heel het hemelkoor van engelen. Vol 
vreugde zij ook de aarde omstraald door zulk een heerlijkheid, daar alle duister thans verdreven” 

Zo wordt in het symbool van de paaskaars Jezus Christus toegezongen, die het leven van ons mensen raakt 
en heel de aarde, heel de schepping waar we deel van uitmaken. Jezus, die ons leven raakt en bevrijdt van 
de definitieve duisternis, en zo toekomst biedt een blijvend teken van hoop. Maar de paaskaars wijst ons 
niet alleen op de Verrezen Christus, want de Verrezen Christus blijft tegelijkertijd blijvend getekend door 
het kruis, de prijs voor zijn totale zelfgave aan God met de naam: “Ik zal er zijn voor jou”. In de paaskaars 
komen de kruiswonden symbolisch terug. Want nadat de paaskaars met het nieuwe vuur is ontstoken en 
gezegend worden vijf vergulde wierookkorrels in de vorm van een kruis in de kaars gestoken, verwijzend 
naar de vijf wonden met de bede “Moge Christus de Heer ons beschermen en behoeden door zijn heilige 
wonden.” 

Bovendien staan onder en boven het kruis de Griekse letters 'Α' en 'Ω', verwijzend naar begin en einde van 
heel het bestaan. Daarbij zijn de woorden veelzeggend: “Christus is dezelfde gisteren en vandaag, de 
oorsprong en het einde, van Hem is de tijd en eeuwigheid”. De paaskaars is symbool van leven en licht voor 
ons mensen. Dankbaar Zijn Verrijzenis vieren betekent ook je blijven realiseren dat zijn lijden de prijs is 
voor Gods blijvende aandacht voor de kwetsbare mens. Pasen vieren, als feest van het licht ons 
geschonken, vraagt om dit licht daar te brengen waar wij in onze dagen de kwetsbare mens ervaren. Een 
sprankeltje licht als teken van hoop dat het goed komt, waar donkerte mens en natuur raakt, om zo recht 
te doen aan al wat leeft. 

pastor John Rademakers 
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-Agenda 
apr 13 doedag 
 13 kledinginzameling mensen in nood 
 14 palmpasen 
 15 16 en 17 stiltevieringen in de oude kerk 
mei 2 en3: mare speelt ‘kers’ 
 19 vrijwilligersmiddag 
juni 16 eerste heilige communie 
 

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 14 april t/m 19 
mei in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

Zondag 14 april, Palmzondag 
10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald McDonaldhuis 
intenties: Edwin de Frankrijker, Trees Bakker-

Bots 

**in de Goede week kunt u uw gaven voor de 
Paasattenties deponeren in de mandjes achterin de 

kerk** 

Donderdag 18 april, Witte Donderdag 
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks en 

Gemengd Koor 
voorganger: pastoor Adri van Dijk en pastor Guido 

Dieteren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Manege zonder Drempels 
intenties:  Edwin de Frankrijker en Trees Bakker-

Bots 

Witte Donderdag PAASATTENTIES 
De Witte Donderdagviering wordt samen met de 
geloofsgemeenschap Ede in Bennekom gevierd. 
Zoals iedere Witte Donderdagviering in onze 
geloofsgemeenschap vragen we u om iets mee 
te brengen voor de paasattenties. Dat kan zijn 
bijv. paaseitjes, koekjes, bonbons, jam, 
mandarijnen en nog veel meer. Deze gaven 
worden tijdens de Witte Donderdagviering 
samen met de collecte naar het altaar gebracht. 
Op Goede Vrijdag gaat de bezoekgroep van deze 
gaven paasbakjes maken die door de 
wijkcontactpersonen op de juiste adressen 
gebracht worden. De lijst met adressen wordt in 
overleg met de pastoraatsgroep samengesteld. 
Op deze manier kunnen wij zowel aandacht als 
iets tastbaars bezorgen bij medeparochianen. 

Wijkcontactpersonen, pastoraatsgroep en 
bezoekgroep 

 

*** In de vieringen op Goede Vrijdag bestaat de 
mogelijkheid tot bloemenhulde bij het kruis; neemt 

u een bloem mee? *** 

vrijdag 19 april, Goede Vrijdag 
15.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: Marian Bolscher 
Intenties: Edwin de Frankrijker, Trees Bakker-

Bots 

vrijdag 19 april, Goede Vrijdag 
19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
Intenties: Edwin de Frankrijker, Trees Bakker-

Bots 

zaterdag 20 april, Paaswake, in Ede! 
21.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. JKA  
voorgangers: Adri van Dijk en Guido Dieteren 

zondag 21 april, Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 
intenties: Edwin de Frankrijker en Trees Bakker-

Bots 

Bloemetje van Arsis 
Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt 
uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan 
gebruiken, kunt u vóór de viering de naam van 
de persoon en de reden op een briefje schrijven 
en in het mandje bij het intentieboek doen. Aan 
het eind van de viering wordt verteld wie het 
bloemetje krijgt. Het is mooi als u het bloemetje 
zelf weg kunt brengen. De namen in het mandje 
gaan ook naar de pastoraatsgroep voor het 
aandachtpastoraat. 

zondag 28 april, 2de zondag van Pasen 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
intenties: Trees Bakker-Bots 

zondag 5 mei, 3de zondag van Pasen 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. JKA 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Amnesty International 
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zondag 12 mei, 4de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Fonds Priesteropleiding 

zondag 19 mei, 5de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Leger des Heils 

Bloemetje van Arsis 

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. 

Palmpasen viering 
Op zondag 14 april is het Palmpasen. In de 
katholieke kerk in Bennekom wordt dit gevierd met 
een speciale gezinsviering in het thema Palmpasen. 
De viering starten we gezamenlijk om 10 uur op de 
parkeerplaats voor de kerk (verzamelen om kwart 
voor tien). Hierna gaan we gezamenlijk naar binnen. 
Alle kinderen mogen hun zelfgemaakte 
Palmpasenstok meenemen. Dus als je op school of 
thuis een mooi versierde Palmpasen stok hebt 
gemaakt, neem hem mee naar de kerk. We 
beginnen met een mooie optocht buiten (of bij 
slecht weer binnen) waarin we de Palmpasen stok 
aan iedereen kunnen laten zien. Hiernaast staan de 
onderdelen die meestal bij de Palmpasen stok 
gebruikt worden en de betekenis ervan. 

Werkgroep gezinsviering 

 
 

De symboliek van de Palmpasen stok 

Stok 
Soort kruis; het teken van Jezus en van onze kerk. 

Haantje (van brooddeeg) 
Verkondiger van de nieuwe dag. ‘Let op, het is bijna 

Pasen’. Het brooddeeg is teken van leven, 
kiemkracht 

Buxustakjes 
Teken van terugkeer van groen en van het leven. 

Staan symbool voor palmtakken die gebruikt 
werden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem 

Vruchten 
Staan voor dragers van nieuw levenszaad 

Eieren 
Betekenen nieuw leven dat zal ontstaan uit iets wat 

dood lijkt te zijn 

Ronde kransen 
Symbool voor kringloop van het jaar en van het 

leven 

Slingers 
Feest en Gezelligheid 

 
 
 

DOE-dag*zaterdag 13 april*doe-DAG!!! 
We hebben er weer zin in, U toch ook? 
Aanvang 9.30 uur met koffie/thee en wat lekkers. 
Rond 12.00 uur een heerlijk verzorgde lunch. Om 
ongeveer 14.00 uur alles weer kant en klaar. Met 
als resultaat een tip top schone kerk voor het 
Paasfeest. Truus, Riet en ik rekenen op U, jong en 
oud. 

Met vriendelijke groet en tot ziens op onze DOE-
DAG, Pieter Boers 

 

Mededelingen 
Nieuw ingeschreven parochianen 
- Ton en Irma Roksnoer-Supusepa, van 

Balverenweg 53, Bennekom (correctie) 
- Mirjam van Hemert, Utrechtseweg 80-409, 

6866CN Heelsum 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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Lectorentraining door Andries Govaart 
‘De Brieven van de apostelen aan de christenen zijn 
lastig te lezen. Het is schrijftaal. Je zou als het ware 
mee moeten schrijven en de zinnen langzaam 
uitspreken.’ Dit was één van de tips van Andries 
Govaart. ‘En als je een verháál uit de bijbel 
voorleest, zorg dan dat je het verhaal als het ware 
als een film voor je ziet, dan ga je dat vanzelf 
beeldend voorlezen’. 

Een achttal lectoren van de Maria Virgo Regina-
geloofsgemeenschap Bennekom was op maandag 
25 maart bijeen in onze kerk, om onder leiding van 
Andries Govaart te oefenen in het voorlezen van 
een Bijbeltekst of het uitspreken van een gebed of 
een gedicht. Dat was niet eenvoudig. Elke soort 
tekst spreek je op een andere manier uit. Er werd 
geoefend in het leggen van de juiste klemtonen, 
lezen op de juiste snelheid, maar ook op variatie in 
leestempo en toonhoogte. Bidden is intiem en naar 
binnen gericht, een verhaal uit de Bijbel kan juist 
uitbundig zijn. Bij het voorlezen van een gedicht 
hoeft de nadruk niet te liggen op de rijmwoorden, 
maar eerder op woorden die de boodschap in het 
gedicht meer kracht geven. Ook onvoorbereid 
voorlezen van een brief van de apostel Paulus bleek 
niet eenvoudig. Een rustig tempo, alsof je 
meeschrijft, en af en toe even een pauze inlassen, 
maakte het lezen makkelijker. Het werd ook 
duidelijk dat het leggen van andere klemtonen het 
verhaal een andere betekenis kan geven. 

Een ander punt van aandacht waren de stiltes. Een 
stilte zegt meer dan woorden. Na een aankondiging, 
tijdens de lezing, maar vooral ook aan het einde 
ervan is het prettig om even een stilte te laten 
vallen. De woorden kunnen dan neerdalen bij de 
toehoorders, dat heeft even tijd nodig. 

Bijzonder aan deze trainingsavond was dat er een 
soort bevlogenheid heerste. Enerzijds door het 
inspirerend coachen van Andries Govaart, ander-
zijds omdat wij geraakt werden door het lezen en 
door het feit dat je er zoveel aan kunt doen om 
verhalen en voorbeden beter te laten overkomen. 
Het was een geweldige bijeenkomst. Dank aan 
Marialda Kuin, die zich sterk heeft gemaakt om deze 
training voor lectoren van de grond te krijgen. 

Hans Wilmink 

Arsis volgt zangworkshop van Tineke 
Roseboom 
De Arsis-repetitie op woensdagavond 27 maart was 
een heel bijzondere: bijna het hele koor was 
aanwezig om een zangworkshop te volgen van 

Tineke Roseboom. Op zeer aanstekelijke wijze heeft 
ze ons veel geleerd. Eerst werden er ontspannings-
oefeningen gedaan. Om vervolgens over te gaan op 
ademhalings- en zangoefeningen. Verbazing-
wekkend, hoeveel makkelijker je kunt zingen als je 
de buikademhaling gebruikt en ontspannen rechtop 
staat. Ook werd er geoefend op uitspraak, ‘op 
klinkers’ zingen en naar elkaar (en naar jezelf) 
luisteren. Er werd veel gelachen, maar het resultaat 
was geweldig! Veel meer volume met veel minder 
moeite. We zijn benieuwd of u het verschil kunt 
horen! 

 

Eén van de redenen voor de zangworkshop was dat 
sommige partijen binnen ons koor soms minder 
goed bezet zijn. Dus houdt u van zingen of weet u 
iemand die graag zingt, van harte welkom op de 
woensdagavond in onze MVR kerk! Ook zijn we op 
zoek naar een pianist(e), die na de zomer de taak 
van de huidige pianiste kan overnemen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Peter 
Wijngaard (peter.wijngaard@xs4all.nl) of Conny 
v.d. Broek (cm_vandenbroek@hotmail.com). 

Lieddag Gemengd koor 
Het was een idee van de liturgiecommissie van het 
gemengd koor: een koordag/lieddag op een 
zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur; een 
mogelijkheid om met elkaar eens wat extra liederen 
in te studeren. Een nieuwe mis, wat extra tijd voor 
het repertoire van de parochiedag. Onze dirigente, 
Rineke, ziet het helemaal zitten. De koorleden 
reageren aanvankelijk wat gereserveerd…. We 
vragen en krijgen wat extra financiële steun van de 
Vereniging MVR. Dank daarvoor! 

Naarmate het voorstel duidelijke contouren krijgt, 
raken we steeds meer enthousiast en op zaterdag 
30 maart om 10.00 uur zijn liefst 26 mensen van ons 
gemengd koor aanwezig in de parochiezaal. 
(jammer, 6 koorleden waren echt verhinderd). 
Fantastisch…Het was een prachtige lentedag op 30 
maart! 

mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
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Joke en Pieter hebben, zoals gewoonlijk alles 
klaargezet. Het ruikt naar vers gezette koffie, maar 
we beginnen met zingen en wij “ruiken” aan: Het 
“Heilig heilig” uit de Lebuinusmis, en het lied: 
“Zoekend naar Licht, hier in het duister” van 
Bernadette Farrel (bewerking Joel Raney). En dan is 
er koffie, met heerlijke koek, gebakken door Marlise 
en Elly. Na 20 minuten gaan we op herhaling en 
alles van de vroege ochtend komt heerlijk bekend 
voor. Nieuw is “Festive Alleluia”, van Lyn Williams. 
Er wordt enthousiast gerepeteerd onder leiding van 
onze dirigente Rineke, met Ad en Marijke aan de 
piano. Dat de laatste 2 al thuis geoefend hebben is 
te merken. 

 

De lunch gebruiken we in de tuin. Heerlijke soepen 
uit de keukens van Elly en Marlise en lekker brood 
uit onze eigen keuken. Daarna nog een uur zingen. 
Alles wordt herhaald en vervolmaakt en tot slot 
studeren we het lied: “De wereld droomt” in. Het 
resultaat is geweldig; het voelt alsof we 3 extra 
repetities gehad hebben. 
En eerlijk gezegd, bij thuiskomst was ik moe, maar 
ZEER VOLDAAN! 

Het resultaat van de lieddag van het gemengd koor 
zal te beluisteren zijn in komende vieringen! 

Riet Kroes 

Bijeenkomst Seniorenpastoraat op 19 
maart 2019 
Ook deze keer moesten we, vanwege de vele 
aanmeldingen, uitwijken naar de kerk van onze 
geloofsgemeenschap MVR. Om half elf was de kerk 
lekker warm en werden alle 80-jarigen en ouder 
ontvangen met een kopje koffie of thee met koek of 
chocolade. Iedereen vond het weer fijn elkaar te 
ontmoeten. 

Tijdens de inleiding herdacht Marian Bolscher de 
overleden 80-jarigen van het afgelopen jaar door 
het aansteken van een kaars. Hierna heette Marian 
alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder 
pastor Hans Lukassen en twee nieuwe 80-jarigen. 

Pastor Hans Lukassen nam ons mee op zijn reis naar 
Griekenland, die hij samen maakte met zijn mede-

studenten van het kleinseminarie. Het was 1973 en 
Griekenland stond toen onder militair gezag. Het 
was een avontuurlijke reis! Het begon met de 
tegenvaller dat de gereserveerde plaatsen in de 
trein al bezet waren met als gevolg dat ze 3 dagen 
in het gangpad moesten doorbrengen. Drie uur 
wachten voor de grens; in Tessaloniki aangekomen 
moesten ze voldoen aan een bewijs van goed 
gedrag. De langharige studenten uit Nederland 
vertrouwden ze niet. Van hieruit reisden ze per bus 
naar het schiereiland Athos. Op de berg Athos 
(Heilige Berg) bezochten ze een oud klooster ooit 
bewoond door heel veel monniken vanuit de hele 
wereld maar toen, door het bewind van het militair 
gezag, waren er nog maar 10 monniken over. Ook 
hier werd het lange haar van de studenten een 
probleem en hebben ze uiteindelijk hun haar bij 
elkaar op aanvaardbare lengte geknipt. In het 
klooster maakten ze kennis met het sobere leven 
van de monniken, bovendien was het ook nog 
vasten (1 maaltijd per dag!). De Heilige Berg is 
toegewijd aan Maria wat inhoudt dat die alleen 
door mannen mag worden bewoond. De kerken 
waren prachtig maar communiceren was moeilijk 
want het klassieke Grieks is geen modern Grieks. 
Uiteindelijk verbleven zij vier weken in Griekenland 
waar ze nog vele contacten hebben opgedaan. 

De Oosters-orthodoxe kerk is statisch gebleven. 
Keizer Constantijn heeft een grote rol gespeeld in 
de Oosterse kerk. Johannes Chrysostomos heeft de 
oosterse liturgie ooit gestart en ontwikkeld. Tijdens 
de dienst worden de gelovigen afzijdig gehouden 
door een iconostase, bij de eucharistie wordt brood 
en wijn gedeeld met de gelovigen. Tijdens de dienst 
lopen de mensen door de kerk devoot heen en 
weer af en toe afgewisseld door liederen. Het 
rooster van feesten door het jaar heen komt 
overeen met de westerse kerk. 

Het begin van de scheiding tussen de oosterse en 
de westerse kerk vond plaats in 1054. De westerse 
kerk heeft de paus als primaat en het celibaat. In de 
westerse kerk heeft de liturgie wel een ontwikkeling 
doorgemaakt. 

Iconen zijn vensters naar de eeuwigheid waar je zelf 
deel van uitmaakt en vanuit de diepte van de icoon 
een blik op de wereld. Hans Lucassen heeft ons vele 
afbeeldingen laten zien. Vooral de verschillende 
afbeeldingen van Maria met de betekenis en 
hoedanigheden die aan Maria zijn toegeschreven. 
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De prachtige ochtend werd door Hans Lucassen 
besloten met het gezamenlijk zingen van het gebed 
Gos-po-di po-mi-lui. “Het ga jullie allen goed”. 
Hierna bedankte Marian pastor Hans Lucassen voor 
de bijzondere wijze waarop hij ons heeft verteld 
over zijn reis die hij lang geleden maakte naar 
Griekenland en ons kennis liet maken met de 
Grieks-orthodoxe kerk en iconen. De ochtend werd 
door Marian afgesloten met de uitnodiging voor de 
lunch, heerlijk klaargemaakt door Guus Mosch, 
Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en Ria Roelofs. 

Werkgroep Seniorenpastoraat Marian Bolscher, 
Leny Schlepers, Marianne Thie en Brigitte Kaptein 

Collecte opbrengsten 1e kwartaal 2019 
van 1 januari t/m 31 maart 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten over het eerste kwartaal van 
2018, met vergelijkende cijfers over 2017. De eerste 
collecte is altijd bestemd voor de eigen parochie. De 
tweede collecte is volledig bestemd voor het 
genoemde goede doel. Voorwaarde is wel dat de 
organisaties voor het goede doel een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie van 
de belasting heeft. 

1e collecte: 

2019 € 2018 € 

6-jan 89.27 7-jan 100.97 

13-jan 153.65 14-jan 107.25 

20-jan oecumenische 
viering Brink-

straatkerk 

21-jan oecumenische 
viering Brink-

straatkerk 

27-jan 93.55 28-jan 102.36 

3-feb 125.15 4-feb 102.80 

10-feb 81.68 11-feb 65.61 

17-feb 71.70 18-feb 81.26 

24-feb 142.52 25-feb 93.45 

3-mrt 126.50 4-mrt 70.21 

10-mrt 159.07 11-mrt 101.80 

17-mrt 84.20 18-mrt 131.90 

24-mrt 131.15 25-mrt 101.61 

31-mrt Titus zondag 31-mrt 220.98 

totaal: 1,258.44 totaal: 1,280.20 

De collecteopbrengsten over het eerste kwartaal 
van 2019 zijn dan ook nagenoeg gelijk aan die van 
2018, terwijl er vorig jaar zelfs 1 collecte meer was. 
Positief dus. 

2e collecte t.b.v. goede doelen 

2019 € Doel: 

6-jan 122.85 Stichting de Vrolijkheid azc 

13-jan 152.22 Nationale jongeren collecte 

20-jan oecumenische viering Brinkstraatkerk 

27-jan 144.05 Hospice Bennekom 

3-feb 296.57 Oase Oosterbeek 

10-feb 115.58 straatkinderen Bolivia 

17-feb 81.05 Willemshoeve 

24-feb 177.15 Cordaid 

3-mrt 303.90 Melania 

10-mrt 161.72 Epafras 

17-mrt 180.50 vastenactie 

24-mrt 160.95 Caritas 

31-mrt Tituszondag 

Totaal: 1,896.54  

Deze opbrengsten zijn dus duidelijk hoger dan die 
voor onze eigen parochie. Hierbij zijn niet de 
vergelijkende cijfers over 2018 gegeven omdat de 
doelen waarvoor gegeven is jaarlijks verschillend 
zijn. De trend is wel dat de 2e collecte in de regel 
meer opbrengt dan de eerste. 

Dit kwartaal zijn de 2e collectes bestemd voor: 

 7-apr voedselbank 
 14-apr Ronald McDonaldhuis 
 18-apr manege zonder drempels 
 21-apr Artsen zonder grenzen 
 28-apr Caritas 
 5-mei Amnesty International 
 12-mei Fonds priesteropleiding 
 19-mei Leger des Heils 
 26-mei Zonnebloem 
 2-jun Week Nederlandse Missionaris 
 9-mei Terre des Hommes 
 16-jun in overleg met de kinderen van de EC 
 23-jun Caritas 

Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan. 
Locatieraad, Gerard Bolscher, 

gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
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Iets voor U? 
Bedankt 
Alle rapers en nieters van ons 
NieuwSBlad (en daarvoor van het 
Parochieblad): Cor vd Star, Herman 
Smid, Jopie Frijters, Willemien de 
Groot, Jos de Groot. Zonder jullie 
trouwe werk was het niet zo mooi 
geweest. Zie ook elders in dit blad. 

Truus Appelman: bedankt voor je inzet en zorg voor 
de sobere maaltijd groep. Fijn dat je werk wordt 
overgenomen door Leni Muilwijk. 

Riet van de Vegt: bedankt voor al de keren dat je zo 
zorgvuldig ons kerkelijk linnen hebt gewassen. Alles 
ziet er nog uit als nieuw. 

Jan Jansen: Elk houten kruisje is dierbaar. Bedankt 
voor alle kruisjes die je gemaakt hebt. Huub Oude 
Vrielink: bij jou is dit ‘hout-werk’ ook weer in goede 
handen. Fijn dat je dit overneemt. 

Bep van de Knaap: Je was een van de parochie-
wachters van het eerste uur. Bedankt voor je 
trouwe aanwezigheid en werk. Nicole Bischoff: 
welkom als ´nieuwe wachter´ – je hebt al een paar 
keer de wacht gehouden (dus helemaal nieuw ben 
je al niet meer). 

Gezocht 
Pianisten voor Arsis en Kinderkoor. Als je graag 
meer wilt weten hierover, neem gerust contact op 
met Conny van den Broek (Arsis) of Matty Huls 
(Kinderkoor) – of met één van ons. 

Lokale redacteur TitusBreed. De taak van de lokale 
redacteur van TitusBreed is het verzamelen van 
geschikte kopij voor TitusBreed uit de eigen 
geloofsgemeenschap, deze kopij tekstueel door-
lopen en indien nodig aanpassen en/of inkorten, 
eventueel in overleg met de auteur. Kopij voor 
TitusBreed en voor het NieuwSBlad komt, vanzelf of 
na gerichte acquisitie, binnen op het redactieadres 
redactie@rkkerkbennekom.nl, of kan door de 
redacteur zelf worden ingebracht. De kopij moet als 
één tekstbestand van maximaal 1150 woorden, 
eventueel met toevoeging van afbeeldingen/foto’s, 
vóór de deadline worden gestuurd naar de redactie 
van TitusBreed: redactie@titusb.nl. De redacteur is 
tevens lid van de redactie van het lokale 
NieuwSBlad. 

Werkgroep Vrijwilligers 
Marian Bolscher, Marieke Kok-Willemsen, 

José van der Meulen, Miranda Meuwissen) 
 

Rapers en nieters voor de laatste keer 
bijeen! 
Op woensdagmiddag 27 februari ooit, de warmste 
ooit, zaten de rapers, nieters en de redactie van ons 
NieuwSBlad in de Torenzaal te genieten van een 
lekker Mekking gebak met thee of koffie. De 
aanleiding voor deze bijeenkomst was ons nieuwe 
kopieerapparaat, dat het werk van de rapers en 
nieters overbodig maakt. Marian Bolscher had deze 
middag georganiseerd als dank voor al het goede 
werk. De zon scheen volop, het gebak was 
uitmuntend en de verhalen kwamen los. 

Willemien de Groot raapte al vanaf het begin en 
vertelde hoe het toen ging. De heer Brugges nam, in 
overleg met pastoor van Wilgenburg, het initiatief 
om een parochieblad te gaan maken. Er werd een 
aantal mensen bij elkaar gezocht om het plan 
gestalte te geven. Wie de teksten maakte is niet 
meer bekend, maar de heer Rooyakkers en een 
collega van zijn werk zorgden er samen voor dat de 
blaadjes werden gestencild; voor ongeveer 150 
parochiebladen. Mevr. Buzing en mevr. Andreoli 
raapten de blaadjes tot boekjes, die door de heer 
Dijkstra met de hand werden geniet. Wim Verhaegh 
vouwde de blaadjes in de lengte dubbel. Hij deed 
dit met een pollepel om de vouw strak te krijgen. 
Willemien de Groot en Jeane Stadegaard plakten er 
dan een banderol met adres omheen, met een 
potje gom en een kwastje. Wim Verhaegh telde ze 
dan zeer zorgvuldig, legde ze op bestelwijk van de 
post en vulde het formulier in voor de “Port 
betaald” stukken. In een koffer bracht hij ze dan 
naar het postkantoor. De werkzaamheden werden 
’s avonds gedaan in “het zaaltje”, nu de Parochie-
zaal. Juffrouw Mien, de huishoudster van de 
pastoor, zorgde voor de koffie. Toen ze dat niet 
meer wilde doen, zijn de werkzaamheden verhuisd 
naar de heer Dijkstra thuis. 

Het rapen van ons NieuwSBlad – vroeger Maand-
blad geheten – was altijd een gezellige bezigheid. 
Iedereen deed het met plezier. Er was bijna altijd 
wel iemand jarig, of jarig geweest, dus er was altijd 
gebak. Het was ook een bezigheid waarbij je 
volledig in het nu zat, bijna meditatief. Ja, je moest 
de gedachten er wel goed bijhouden, maar je dacht 
aan niets anders dan het juist rapen. Er was ook 
weinig tijd om te praten. Vooraf werden ’s avonds 
na tienen (anders was de zaal nog in gebruik) in de 
Parochiezaal de stapels klaargelegd. Jos de Groot 
vertelde: ’s avonds hadden Willemien en ik gekeken 
naar ‘Opsporing Verzocht’. Daarna gingen we naar 
de parochiezaal om de stapels klaar te leggen. 
Vooral als het regende en waaide en alles kraakte 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
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keken we in die donkere kerk wel argwanend om 
ons heen of alles wel veilig was. Iedere raper had 
maximaal 12 stapels voor zich waarbij je in de juiste 
volgorde van elke stapel een blad nam en dat netjes 
samenvoegde tot één NieuwSBlad. Daarna ging het 
naar de ‘nieter’. Een raper kon ook maar maximaal 
twaalf stapels hebben, omdat je vanuit zitpositie 
niet verder kon reiken. Daarmee wist de redactie 
dat het blad niet meer dan 20 pagina’s tekst en 4 
voor advertenties kon hebben. Soms werd daar 
tegen gezondigd. 

Is het jammer dat het afgelopen is? De meesten 
vinden het wel goed dat het niet meer hoeft. Jopie 
Frijters: “voor mij was het toch wel een heilig 
moment, waar ik wel naar uitkeek”. Cor van de Star: 
“Ik raap al heel lang. Toen ik gevraagd werd wist ik 
nog niet of ik het wilde. De volgende dag werd ik 
wakker, en heb gezegd: ik doe het”. Een aantal 
personen raapten al heel lang, zoals Willemien en 
Jos de Groot, Herman Smid,  Jopie Frijters, Cor van 
de Star, en soms de reserves Mien Verkerk en 
Margreet Barten. 

Ons NieuwSBlad is zeer belangrijk voor onze 
geloofsgemeenschap. Peter Wijngaard: “Dankzij de 
Vereniging MVR kunnen wij het NieuwSBlad blijven 
uitgeven. De hoeveelheid kopij die wij als geloofs-
gemeenschap hebben, past niet in TitusBreed. Het 
NieuwSBlad is een noodzaak. Alle advertentie-
inkomsten gaan naar de Vereniging en door die 
inkomsten waren wij in staat om de nieuwe 

kopieermachine te kopen. Dit is in goed overleg met 
de penningmeester gebeurd.” 

Vervolgens gingen wij kijken naar het nieuwe 
apparaat. Het is volledig computergestuurd. Op dit 
moment kan een beperkt aantal personen het 
apparaat bedienen: Anton Baks, Michiel Govers en 
Peter Wijngaard. Zij hebben elk een ‘username’ en 
een ‘password’. Door het gebruik van ‘templates’, 
waarin de instructies voor het drukken van 
NieuwSBlad en liturgieboekjes zijn vastgelegd, is de 
bediening eenvoudig: de tekst wordt ingevoerd via 
bijvoorbeeld een usb-stick en met de juiste 
template maakt het apparaat de boekjes, compleet 
met kaft zoals je die wilt hebben. Zo ook met ons 
NieuwSBlad. Voor het drukken van ons NieuwSBlad 
is de machine bezig van negen uur ‘s ochtends tot 
vier uur ‘s middags. 

 

De middag werd afgesloten met een glas wijn. 
Hans Wilmink en Jos de Groot 

 
 

 

 _____________________________ KERK EN SAMENLEVING ______________________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Zondag 3 maart 2019. Tekst toespraak KVG kerk-
dienst 60 jarig jubileum: 
Beste parochianen en leden van het Katholiek 
Vrouwengilde. Wat bijzonder dat we in deze viering 
het 60 jarig bestaan van onze vereniging mogen 
herdenken. Als vereniging bestaan we vanaf 26 
februari 1959. De vereniging had toen 48 leden. Nu 

zo’n 72 leden. Een speciaal welkom aan het KVG-
bestuur uit Wageningen dat bij de jubileumviering 
aanwezig is. Er is nog steeds behoefte aan de KVG 
vereniging. Want plaats van ontmoeting, waar je je 
thuis voelt, warmte en interesse ondervindt. “Geen 
mens is een eiland”, zei John Donne al in 1624. Of 
zoals ze bij bisschop D. Tutu zegt: “ik ben omdat wij 
zijn”. We vinden bij het KVG: gezelschap, ontmoe-
ting en uitwisseling, informatie, steun, medeleven 
en troost, feest en plezier, diepgaande verbonden-
heid, scholing en samenwerking, overweging en 
discussie. Al bij binnenkomst in het zaaltje, voel ik 
een ontspannen en goede sfeer. Er is wederzijds 
contact en vertrouwen. Samenwerken doen we af 
en toe met andere verenigingen en we voelen ons 
ook verbonden met vrouwen vanuit verschillende 
continenten ter wereld. Om hen te steunen bij 
projecten verzamelen we geld. Zoals bij het Melania 
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project. En nu zijn we al een hele poos een 
oecumenische vereniging. Onze vereniging staat 
open voor vrouwen van alle richtingen, de basis 
blijft echter christelijk in de ruime zin van het 
woord. Maar laten we nu een erelid hebben en dat 
is ook nog eens een man! Namelijk Don Barten, hij 
heeft heel veel achter de schermen voor onze 
vereniging gedaan, zoals o.a. stencilen. Overigens 
zijn bepaalde lezingen ook interessant voor mannen 
en dan zijn zij als introducé ook van harte welkom 
voor slechts € 3 per lezing. Bij specifieke vrouwen-
onderwerpen, of feestelijkheden houden wij het 
“onder ons”. Ook een dominee geeft weleens een 
lezing, dat is voor iedereen interessant. Trouwens 
als een van de dames die geen lid is een keer wil 
komen luisteren bij een lezing, van harte welkom. 
Rest mij iedereen te bedanken die heeft mee-
gewerkt deze prachtviering, met Marian Bolscher 
als onze voorganger, tot een succes te maken. Alle 
taartenbakkers en -baksters van harte bedankt, het 
is overweldigend wat we ontvingen aan zelf-
gebakken lekkernijen. Het koor o.l.v. Nardie 
Breteler en de solisten Wendy en Marlise, met het 
nieuwe lied. We feliciteren twee jubilarissen die 
vanaf het eerste uur lid zijn van de vereniging: 60 
jaar lid! Zij krijgen een bos bloemen en een pixel 
kunstwerk gemaakt door Inge Wijngaard met een 
bijpassend ezeltje om het op te zetten. Guus Mosch 
en Bep van de Knaap. Er is nog een derde lid, Mien 
Verkerk, al 60 jaar lid, maar zij viert haar verjaardag 
vandaag en wordt morgen in het zonnetje gezet, 
samen met Nardie Breteler, die al 50 jaar lid is. Wilt 
u meer lezen over ons KVG: onze website: 
www.KVGBennekom.nl. 
Maandag 4 maart 2019. Jubileumavond! Er waren 
37 dames. Toch 60 jaar geleden, dat het K.V.G. rond 
deze datum, nl. 26 februari 1959, werd opgericht. 
Een jubileumavond, maar met vrouwen die de 
wereldgeschiedenis hebben beïnvloed. Eerst zetten 
we de twee jubilarissen in de schijnwerper. Mien 
Verkerk, zij is al vanaf het prille begin lid, 60 jaar. En 
Nardie is ook al 50 jaar lid. Inge heeft voor hen een 
pixel schilderijtje gemaakt en ze krijgen er een 
bloemetje bij. Er is taart bij de koffie. Dat begint al 
goed, de leden hebben zoveel gebakken en heer-
lijke dingen gemaakt. De heer Van Eck begint de 
lezing met 1. Hildegard von Bingen, 1098-1179. 
Hildegard komt uit een adellijk geslacht en wil graag 
studeren en het klooster in. Het lot van een 
getrouwde vrouw is meestal kinderen baren en 
huishouding bestieren. Ze krijgt al vroeg, ze is dan 
11 jaar, een visioen. Daar volgen er later meer van. 
Ze krijgt informatie over God, de kosmos en de 
mens en de verbinding hiertussen. Ze is een 

universeel ontwikkelde vrouw, theologe, filosofe, 
mystica, geneeskundige, schrijfster en componiste. 
En in de mannenmaatschappij heeft ze contact over 
diverse onderwerpen met vele belangrijke mannen 
uit haar tijd, paus, keizer, koning, aartsbisschop, 
abten en ook met de bevolking. Ook preekt ze op 
allerlei plaatsen. Ze wordt abdis en sticht later nog 
een nieuw klooster. We horen over 2. Jeanne d'Arc, 
1412-1431. Een boerendochter, ook zij had een 
visioen, waarin de aartsengel Michael haar een 
boodschap gaf. Het was ten tijde van de 100-jarige 
oorlog tussen Engeland en Frankrijk. De oorlog 
kreeg door haar toedoen een andere wending. Ze 
kon de Franse strijders motiveren en leiden in hun 
strijd tegen de Engelsen, die samen met de 
Bourgondiërs vochten. Ze forceert een doorbraak in 
een uitzichtloze oorlog en dat met niet zoveel 
manschappen als de vijand heeft. De strijders met 
Jeanne wonnen. Helaas is ze door een partijdige 
kerkelijke rechtbank veroordeeld tot de brand-
stapel. En nu wordt 3. Marie Curie, dan nog Maria 
Sklodowska, 1867-1934, ten tonele gebracht. Ze 
komt uit Polen. Ze mag als vrouw niet aan de 
keizerlijke universiteit studeren en volgt dan de zo 
genoemde Vliegende universiteit van Warschau. In 
1891 gaat ze naar Parijs, waar ze schei- en 
natuurkunde, alsmede wiskunde, studeert. In 1893 
slaagt ze als beste. Door haar huwelijk met Pierre 
Curie, ook wetenschapper, gaat ze radioactieve 
straling onderzoeken in hun gezamenlijke lab. Ze 
wordt de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de 
Sorbonne. Ze ontwerpt een ambulant röntgen-
apparaat en zet dit in een busje. Samen met haar 
dochter Irene gaat ze tijdens WO I voor het Rode 
Kruis de veldhospitalen langs de frontlinie 
bezoeken, om er de soldaten met haar mobiele 
Röntgen te onderzoeken. Ze ontving twee 
Nobelprijzen. 4. Aletta Jacobs, 1854-1929. Eind 19de 
eeuw mochten vrouwen niet studeren. Aletta kreeg 
echter toestemming van een liberale minister om 
aan de universiteit medicijnen te gaan studeren. Ze 
moest wel achter een gordijn blijven staan om haar 
medestudenten/mannen niet af te leiden. Ze had 
later een artsenpraktijk in Amsterdam en hielp ook 
arme mensen en dan voor niets. Ze introduceerde 
ook een anticonceptiemiddel, het pessarium. En ze 
vocht voor stemrecht voor alle vrouwen. Ook in 
andere landen maakte ze zich hier sterk voor. Haar 
man introduceerde haar in kringen van vrijdenkers, 
waar ze zich thuis voelde en waar ze geïnspireerd 
werd. 5. Diana Spencer, Lady Di,.1961-1997. Echt-
genote van de Britse kroonprins Charles. Ze is een 
heel vlotte, sociaal betrokken royal. Bescherm-
vrouwe van vele projecten. Ze steunde o.a. een 

http://www.kvgbennekom.nl/
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campagne tegen het gebruik van landmijnen; we 
zien een filmpje van haar, als ze over een smal 
paadje loopt door een gebied met landmijnen. Een 
paadje waar de plaatselijke bevolking zich ook mee 
moet zien te redden. En ze doorbreekt het taboe, 
de stigmatisering, rond aidspatiënten door gewoon 
als met ieder ander met ze om te gaan zonder angst 
om ze aan te raken. In 1995 ontving ze de Humani-
tarian of the year Award. Dit zijn slechts een paar 
voorbeelden. 6. Rosa Parks, 1913-2005. Amerikaan-
se rassenactiviste. Ze streed voor burgerrechten 
voor de zwarte medeburgers. Er was in die tijd nog 
een segregatiebeleid in Amerika. De donkere 
medemens mocht niet voor in de bus bij de witte 
mens. En zelfs achter in de bus waren deze mensen 
niet zeker van de hen toegewezen plaats als het 
voor de blanken gereserveerde gedeelte vol zat. 
Rosa Parks, zelf gekleurd, weigerde zo eens op te 
staan voor een witte man, toen het voorste deel 
voor blanken vol zat. Ze had de hele dag hard 
gewerkt. Ze werd daarvoor opgepakt en ze werd 
gevangen gezet. Vanaf dat moment weigerden de 
gekleurde bevolking nog de bus te nemen en 
kwamen de lange marsen van Martin Luther King 
tegen apartheid, segregatie, scheiding. De 
busondernemingen dreigden failliet te gaan: gebrek 
aan klandizie. Het Amerikaanse Hooggerechtshof 
heeft de segregatiewet toen ongrondwettig 
verklaard. 7. Vandana Shiva, 1952. Wetenschapper, 
professor en schrijfster uit India. Activiste die zich 
inzet voor biologische landbouw. Ze waarschuwt 
tegen monopolisering van de zaadhandel en de 
genetische manipulatie van gewassen en voor het 
gebruik van gevaarlijke pesticiden. Ze is eerder voor 
biodiversiteit, wisselcultuur en het in eigen beheer 
van zaden hebben. Een groot deel van bijv. mais 
wordt gebruikt als brandstof voor auto’s of voedsel 
voor het vee, terwijl er mensen elders in de wereld 
sterven van de honger. Toen ze in Wageningen was 
zei ze: “Ik ben nu in het hol van de leeuw”. 8. 
Moeder Theresa, 1910-1997. Geboren in Skopje. 
Werd katholiek zuster en richtte de orde van 
Missionarissen van Naastenliefde op. Ze zette zich 
in India in voor de allerarmsten in de 
sloppenwijken. De congregatie had in 1995 al 300 
tehuizen in diverse landen. Men noemt haar een 
heilige met menselijke trekjes. Ze kreeg de 
Nobelprijs voor de vrede. 9. Florence Nightingale, 
1820-1910, Brits verzorgster van zieken. Verpleging 
als vak bestond nog niet. Sociaal hervormer, 
statistica, schrijfster en mystica. Ze las een verslag 
over de mensonterende omstandigheden waarin de 
gewonde Britse soldaten zich bevonden tijdens de 
Krimoorlog. Ze had een goed organisatievermogen 

en vertrok met 38 vrouwen die zieken wilden 
verzorgen naar een stadsdeel van Istanbul. Ze wist 
een hospitaalafdeling binnen een kazerne aldaar in 
te richten. Ze onderzocht waarom juist daar veel 
soldaten stierven en dat bleek door een lekkend 
riool, besmetting daardoor. Ze had een goed gevoel 
voor hygiëne. Ze maakte statistische overzichten 
waaruit weer conclusies konden worden getrokken. 
Terug in Engeland richtte ze Verpleegstersopleiding 
op. Ze schreef er handboeken voor. Ook op politiek 
niveau had ze veel invloed, grondlegster van de 
moderne verzorgingsstaat. 10. Elena Cornaro 
Piscopia, 1646-1684. In Italië wordt zij geboren in 
een adellijke familie. Ze was wetenschapper en 
oblate van de Benedictijnerorde. Bekend als de 
eerste vrouw, die ooit de doctorstitel behaalde aan 
de universiteit. Ze werd doctor in filosofie en 
rechten. Ze was wiskundige, sprak meerdere talen 
en was thuis in muziek. Ze trok zich terug in de Orde 
en beoefende liefdadigheid. 11. Anna Maria van 
Schurman, 1607-1678. Was samen met haar broers 
onderwezen door haar vader in klassieke talen. Ze 
was ook goed in kunst, o.a. de gravure techniek, en 
ze “schilderde” als eerste in Nederland pastel-
portretten en werd erelid van het St. Lucasgilde. 
Toen de universiteit van Utrecht werd opgericht, 
maakte ze een gedicht in het latijn over uitsluiting 
van vrouwen van de universiteit. Ze mocht prompt 
toetreden, maar moest de colleges van achter een 
gordijn volgen, anders zou ze haar mannelijke 
collega’s afleiden. Ze stond bekend als: ‘het juweel 
van de geleerde vrouw’. Ze was humaniste, schreef 
verhandelingen over theologie. Spande zich in voor 
wetenschappelijk onderwijs voor vrouwen. Ze was 
geïnteresseerd in medicijnen en diverse andere 
wetenschappen, blonk uit in vreemde talen, 
waaronder Hebreeuws, Aramees, Ethiopisch, 
Arabisch en Syrisch. En ze was mysticus. 12. Berthe 
Morisot, 1841-1895. Bekende vrouwelijke kunst-
schilder. Ondanks protest van haar familie zette ze 
door, sloot zich aan bij de impressionisten en ging in 
de leer bij Corot en bij Edouard Manet, met wiens 
broer Eugene ze later trouwde. Ze ging ook buiten 
in de open lucht schilderen, dat kwam in die tijd op, 
bij de impressionisten. Ze schilderde veelal vrouwen 
en kinderen en wie weet hebt u zonder het te 
weten bij een geboorte een kaart met de afbeelding 
van haar schilderij verstuurd, vrouw naast een 
wiegje geheten: “le Berceau”. 13. Cleopatra, 69-30 
voor Christus. Dochter uit een rijk Ptolemeisch 
gezin, ze sprak 7 talen en verdiepte zich in weten-
schap. Toen ze 19 was moest ze samen met haar 
broertje regeren over het laatste Ptolemeische 
koninkrijk in Egypte. Ze schreef ook over medische 
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zaken. En was ook diplomaat. Na de Macedonische-
Griekse overheersing kwam de Romeinse. Ze heeft 
echter naast andere mannen twee belangrijke 
Romeinse veroveraars als geliefde of man gehad. Ze 
kreeg een zoon van Julius Caesar, om hem in Rome 
te bezoeken met haar zoon werd ze binnen-
gesmokkeld in een tapijt. Er was altijd gevaar 
vermoord te worden. Julius Caesar werd vermoord. 
Ze vertrok snel met haar zoon en ging verder met 
Marcus Antonius van wie ze 3 kinderen kreeg. Haar 
leven stond ook wel in het licht van macht en 
moord. Wat opvalt is dat de besproken vrouwen 
vaak uit een rijk milieu kwamen, strijdbaar waren 
en geïnteresseerd waren in allerlei wetenschappen, 
kunst en talen. Het was interessant over deze 
vrouwen te horen.  
Zet u de middag van 13 Mei vast in uw agenda, 
onze feestmiddag i.v.m. het 60 jarig bestaan van 
ons KVG. U krijgt allemaal een brief hierover van uw 
wijkhoofd. 

Namens het bestuur wensen wij u een mooi 
voorjaar toe, Gea Kleipool, voorzitter. 

 
 

   

Raad van Kerken Bennekom 
De Raad van Kerken Bennekom (RvKB) is een 
samenwerkingsverband tussen vier Bennekomse 
geloofsgemeenschappen. Naast onze eigen geloofs-
gemeenschap Maria Virgo Regina zijn dat de 
Vrijzinnigen (de Ontmoeting), de Gereformeerde 
kerk (Brinkstraatkerk) en de Hervormde kerk (Oude 
of Sint-Alexanderkerk en Ichthuskerk). De RvKB is 
aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. 
Het doel van de RvKB is om de oecumene in 
Bennekom te bevorderen. Hiertoe organiseert de 
RvKB zelf verscheidene activiteiten, maar onder-
steunt ook andere initiatieven die al dan niet vanuit 
één van de vier aangesloten geloofsgemeenschap-
pen zijn ontstaan. Zo kan de RvKB als een soort 
paraplu fungeren waaronder we met elkaar samen 
vieren, maar ook samen doen. 
Er zijn diverse activiteiten/werkgroepen, waaronder 
de Eenheidszondag; Keltische vieringen; Maand van 
de Spiritualiteit; Moment van Gedenken; Sobere 
maaltijd; Stiltevieringen; Taizé-vieringen; Volks-
kerstzang; Vredesweek; Wereldmaaltijd. 

Hieronder zal ik enkele activiteiten die me 
aanspreken, dus waar ik op de één of andere 
manier “iets mee heb”, nader belichten. 

Voor mij persoonlijk is het heel zinvol om met 
elkaar te zoeken naar overeenkomsten tussen de 
verschillende geloofsgemeenschappen; naar wat 
ons bindt in ons geloof in God. De onderlinge 
verschillen mogen daarbij best benoemd worden. 
Door die verschillen van elkaar te respecteren, 
kunnen we van elkaar leren en kunnen we 
ontdekken wat ons eigen geloof voor ieder van ons 
betekent. 

De Eenheidszondag (in januari) is voor velen de 
meest “zichtbare” activiteit van de RvKB. Voor mij is 
de Eenheidszondag altijd weer een hoogtepunt. 
Mensen die je wel eens ontmoet bij de supermarkt, 
op het schoolplein of tijdens een wandeling in het 
bos, kom je dan ineens ook in de kerk tegen. 
Voorheen was de Eenheidszondag altijd in de DVO-
hal, maar sinds enkele jaren vindt deze plaats in de 
Brinkstraatkerk. De keuze (uit praktische over-
weging) voor de Brinkstraatkerk snap ik wel, maar 
de vieringen in de DVO-hal hadden ook wel iets. In 
een sporthal – “neutraal terrein” voor elke geloofs-
gemeenschap – was de verbinding tussen de 
zondagse kerk enerzijds en de door-de-weekse 
samenleving anderzijds zo mooi zichtbaar. 
De Eenheidszondag markeert zowel het begin van 
de Week van Gebed als de Maand van de 
Spiritualiteit. In Bennekom werd dit jaar hieraan 
een eigen invulling gegeven door beide thema’s op 
een mooie manier met elkaar te vervlechten tot 
“Leven met recht voor ogen vraagt lef!” 
In het kader van de Maand van de Spiritualiteit 
werden verder bijeenkomsten georganiseerd 
rondom inspiratie en zingeving: onder andere 
discussie, samen koken, muziek, een lezing door 
burgemeester René Verhulst, film, wandelen. 
De Maand van de Spiritualiteit werd afgesloten met 
een Keltische viering. Meditatieve overwegingen 
werden ondersteund door beelden en afgewisseld 
met Ierse muziek. Na afloop werd er bij de koffie 
Iers soda bread geserveerd, met boter en jam. The 
Good Celts speelde nog even door en – voor wie 
wilde – was er een Guinness biertje. 
Kort na Allerzielen (waarbij tijdens een mooie dienst 
in onze kerk de overledenen worden herdacht) is er 
in Bennekom sinds enkele jaren een bijeenkomst 
waarin een bezoek wordt gebracht aan de 
begraafplaats in Bennekom. Tijdens het Moment 
van Gedenken wordt, na een korte bijeenkomst met 
gebed, meditatie, stilte en muziek, vanuit de Oude 
of Sint-Alexanderkerk in één stoet gewandeld over 
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de begraafplaatsen aan de Kerkhoflaan en 
Alexanderweg. Eenieder krijgt bij de uitgang van de 
kerk een grafkaars mee. De route is met vele fakkels 
(en deels elektrisch) verlicht. Op verscheidene 
punten wordt gemusiceerd. Men kan de graven van 
overleden dierbaren bezoeken en hier de grafkaars 
achterlaten. Persoonlijk vind ik dit een indruk-
wekkende gebeurtenis. 
Bij de evaluatie van de tweede avond waarop het 
Moment van Gedenken werd georganiseerd, is mij 
toegezegd dat in november 2019 de route niet 
langs, maar óver het Katholieke deel van de 
begraafplaats zal voeren. Ik ga ervoor waken dat 
deze belofte ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en 
hoop tegelijkertijd dat er vanuit onze kerk nog méér 
mensen aanwezig zullen zijn en hun kaars op het 
Katholieke deel zullen achterlaten. 

Een paar keer per jaar is er op vrijdagavond in onze 
kerk een Taizé-viering. Belangrijke elementen in 
deze viering zijn, naast de verstilling, de meditatieve 
liederen waarbij de korte teksten vaak herhaald 
worden. Wie kent niet “Bless the Lord, my soul”, 
“Als alles duister is” of “Laudate omnes gentes”? 
Het koor en de muzikale begeleiding bestaat uit 
mensen met verschillende kerkelijke achter-
gronden; dat is helemaal in lijn met het oecume-
nische gedachtengoed van een internationale 
kloostergemeenschap in het Franse Taizé, dat sinds 
1945 mensen – vooral ook jongeren – vanuit de 
hele wereld met elkaar verbindt. 

In de Adventstijd wordt tijdens de Volkskerstzang 
iedereen (al of niet gelovig) in de gelegenheid 
gesteld iets mee te krijgen van de kerstsfeer. Met 
muzikale ondersteuning van een koor en/of een 
orkest worden bekende kerstliederen gezamenlijk 
gezongen en kunt u tevens luisteren naar minder 
bekend kerstrepertoire. 

Wat het bespreken van de activiteiten van de Raad 
van Kerken Bennekom betreft, wil ik het hierbij 
laten. Hoewel ik er hier niet dieper op ingegaan 
ben, wil ik de Sobere maaltijd en de Stiltevieringen 
(in de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen), de 
jaarlijkse excursie, de Wereldmaaltijd op Wereld-
voedseldag en de activiteiten rondom de Vredes-
week (naast enkele andere initiatieven) toch niet 
helemaal onbenoemd laten. 
Een uitgebreide opsomming van alle activiteiten die 
onder de paraplu van, of door de Raad van Kerken 
Bennekom worden georganiseerd vindt u op de 
website www.rvkbennekom.com. 

Het is u wellicht opgevallen dat ik in dit artikel tot 
nu toe nog geen aandacht heb besteed aan de 

Lintviering. En dat terwijl de Lintviering in mijn ogen 
één van de meest uitgesproken mogelijkheden is 
om ons geloof in oecumene letterlijk op straat 
zichtbaar te maken. Voor wie het niet weet: tijdens 
een Lintviering wordt er een gezamenlijke viering 
gehouden in meerdere (doorgaans drie) kerken 
tegelijk. De viering in alle kerken heeft eenzelfde 
rode draad, al kan de “rode kleur” per kerkgebouw, 
door eigen accenten, iets verschillen. De viering 
bestaat uit drie gedeelten; op twee momenten 
tijdens de viering wisselen de kerkgangers van 
gebouw en lopen gezamenlijk – dus als een lint van 
mensen – van het ene naar het andere kerkgebouw. 
Daarbij is het heel goed mogelijk dat de kerkgangers 
die afkomstig zijn van onze kerk en onderweg zijn 
naar de Brinkstraatkerk ergens midden in het dorp 
de kerkgangers tegenkomen die vanuit de 
Brinkstraatkerk onderweg zijn naar de Oude of Sint-
Alexanderkerk, of die juist vanuit deze laatst-
genoemde kerk onderweg zijn naar onze kerk. Na 
afloop, als iedereen na twee wissels een complete 
viering verdeeld over drie locaties heeft bij-
gewoond, kan men elkaar ontmoeten op een vierde 
locatie, bijvoorbeeld – de naam suggereert het al – 
in de Ontmoeting, om daar gezamenlijk koffie of 
thee te drinken en over de viering na te praten. 

Waarom heb ik de Lintviering bewaard voor het 
laatst? Omdat deze, in mijn ogen prachtige, manier 
van oecumene-vieren door de RvKB (tijdelijk?) in de 
koelkast is gezet. Over de achtergronden van die 
beslissing kan ik nog wel een bladzijde vol schrijven, 
maar dat doe ik niet. Eigenlijk hoop ik binnenkort 
van u te vernemen dat u het met me eens bent dat 
de Lintviering niet ongemerkt definitief van de 
agenda mag verdwijnen. Als ik gesterkt word in mijn 
opvatting dat er over één of twee jaar weer een 
Lintviering in Bennekom gehouden zou moeten 
worden, dan ga ik me daar binnen de RvKB sterk 
voor maken. 
En wellicht wilt u me hierbij helpen. Dát kán, want 
binnen de RvKB is er momenteel een vacature voor 
een lid vanuit onze Maria Virgo Regina-geloofs-
gemeenschap! Het zou natuurlijk fantastisch zijn 
wanneer onze geloofsgemeenschap weer door 
twee personen wordt vertegenwoordigd in de Raad 
van Kerken Bennekom. Voelt u ervoor lid te worden 
van de RvKB? Laat het me weten! 

Ik hoor of lees graag van u. 
Hans Westendorp 

j.g.westendorp@kpnmail.nl 

http://www.rvkbennekom.com/
mailto:j.g.westendorp@kpnmail.nl
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Kledinginzameling “Mensen in Nood” 
De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 13 april van 9.00 tot 11.00 
uur weer een kledinginzameling in Bennekom. De 
inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. 

Welke kleding kunt u inleveren 
- Oude kleding (broeken, shirts vesten 

overhemden, etc.) 
- Oud ondergoed of lingerie 
- Oude schoenen 
- Tassen en accessoires 

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in 
redelijke staat. Geen speelgoed, knuffels of 
beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. 

Draagt u ook een steentje bij? Informatie bij Beppie 
Govers, tel: 0318 414 850. 

Toneelvereniging MARE speelt ‘KERS’ 
Toneelvereniging MARE speelt op donderdag 2 en 
vrijdag 3 mei 2019 het stuk ‘KERS’ van Ewoud 
Eggink (naar De Kersentuin van Tsjechov) 

Het verhaal 
Vijf jaar geleden is Lucretia Banning Cocq van huis 
gevlucht na een verschrikkelijke gebeurtenis. In 
KERS keert ze gedesillusioneerd en berooid terug 
naar haar slecht onderhouden villa met gigantische 
kersenboomgaard. Haar financiële positie is zo 

beroerd, dat een veiling van het landgoed dreigt. 
Maar niemand wil die waarheid onder ogen zien. 
Als het geronk en geraas van kettingzagen klinkt, is 
een definitief afscheid nabij. 

KERS is een voorstelling over de maatschappelijke 
tegenstelling tussen degenen die kansrijk zijn 
geboren en de kansarmen. Over het gevaar van 
verlies, voor wie niet strijdt voor behoud. Tsjechov 
heeft dit thema zo neergezet dat het nog steeds 
herkenbaar en actueel is. In de bewerking van 
Ewout Eggink is het thema overeind gebleven, maar 
geplaatst in de actualiteit. 

Entree 
Aanvang om 20.15 uur. Een entreebewijs kost 
€12,50 (inclusief garderobe en drankje). Reserveren 
kan via Cultura, telefonisch 0318 672 800 of via de 
website www.cultura-ede.nl. 

MARE 
MARE is opgericht door de toenmalige R.K 
spelgroep van de R.K. Maria Virgo Regina Parochie. 
De officiële vereniging is opgericht op 10 november 
1981 en de vereniging kreeg de naam "MARE" mee. 
MARE is een afkorting van Maria Regina én 
betekent ‘boodschap’. Meer informatie is te vinden 
op de website van MARE: www.mare-toneel.nl. Op 
www.facebook.com/ToneelverenigingMare/ 
worden regelmatig nieuwberichten, foto’s, en 
video’s gedeeld. 
 

 ___________________________________ FORUM ____________________________________ 

 

Interview met pater Hans Koenen: 
“Geloven is ook twijfelen” 

Riet had de afspraak voor ons interview met pater 
Hans Koenen al lang geleden gemaakt. Voor de 
zekerheid had zij een paar dagen van tevoren een 
herinneringsmail gezonden. Wanneer wij bij pater 
Koenen zijn, is hij toch nog verrast. Hij is al een 
week ziek en verontschuldigt zich met: “Als je een 
week ziek bent, weet je niet meer wat voor dag het 
is”. De dokter heeft een beginnende longontsteking 
geconstateerd en een antibioticum voorgeschreven. 
Wij vragen of dit interview wel moet doorgaan. “Ja, 
laten wij het maar proberen”. Later tijdens het 
interview vragen wij opnieuw of wij niet moeten 
stoppen om een andere keer terug te komen. 
Opnieuw vindt pater Koenen dat wij door moeten 
gaan. “Ik weet helemaal niet of er nog een andere 
keer komt”. 

 

Het appartement van Pater Koenen is knus, met 
uitzicht op het binnenplein en twee wanden 
volledig gevuld met boeken. Zijn bureau kijkt uit 
over de binnenplaats. Ons interview vindt plaats 
aan de keukentafel. Het zien gaat vrij aardig; pater 
Koenen kan de krant lezen met een loep. 
Momenteel heeft hij alleen nog een Bijbelclub en 
een gedichtenclub. “Voor de Bijbelclub doe ik dan 

http://www.cultura-ede.nl/
http://www.mare-toneel.nl/
https://www.facebook.com/ToneelverenigingMare/
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iets, wat ik eventueel rondstuur. Bij de gedichten-
club lezen wij eens in de week een gedicht”. 
Voorgaan in vieringen doet Pater Koenen niet meer: 
“Ik loop met een rollator en daarmee kun je heel 
moeilijk voorgaan. Maar ik kan ook niet staan”. Hij 
mist het niet en eigenlijk is het ook wel een 
opluchting; in het voorbereiden van vieringen gaat 
veel tijd en energie zitten. Pater Koenen: “Nou daar 
gaat veel tijd in zitten! Voor komende zondag zou ik 
een preek gemaakt hebben over de oudste, daar 
gaat de hele parabel van de verloren zoon eigenlijk 
over. Het gaat veel meer over de oudste dan over 
de jongste, want de farizeeërs van het begin en de 
Schriftgeleerden moeten een voorbeeld nemen aan 
die oudste, de oudste zoon. Die oudste spiegelt hun 
houding!’. Pater Koenen vertelde dat dit voor hem 
een nieuw inzicht is in de parabel van de verloren 
Zoon. 

De Bijbel heeft een hele belangrijke rol gespeeld in 
zijn leven. Dat begon al vroeg: “Als kind, het was in 
1935, vroeg ik met Sinterklaas of met mijn 
verjaardag een Bijbel, tot grote verwondering van 
mijn familie. Maar bij ons op de lagere school 
hadden wij broeders (de Broeders van Maastricht) 
en die vertelden ontzettend mooie verhalen van 
Jozef! Die wilde ik eigenlijk wel lezen. Dus hebben 
ze voor mij een kinderbijbel gekocht, zal ik maar 
zeggen”. In de katholieke traditie heeft de Bijbel 
nooit centraal gestaan. Koenen: “Waar ik helemaal 
niks van snap is dat mensen tegenwoordig zeggen: 
wij mochten de Bijbel niet lezen. Dat is niet waar. Er 
lagen Bijbels in alle katholieke boekhandels. In de 
catechismus van die tijd (en die catechismus dateert 
van 1911) stond de vraag: mogen wij de Bijbel 
lezen? En het antwoord was: ja wij mogen de Bijbel 
lezen, mits deze uitgave kerkelijk is goedgekeurd. 
Dus hoe nu dat sprookje...” 

Pater Koenen heeft met name door zelfstudie 
kennis over de Bijbel vergaard. Tijdens zijn studie 
Theologie kreeg hij Bijbellessen van een exegeet’, 
die op dat moment wat ‘droog’ stond; daardoor 
heeft pater Koenen weinig van de Bijbel mee-
gekregen. Koenen: ‘Na mijn Theologiestudie ben ik 
bij het Stadspastoraat gekomen in Arnhem, al 
heette dat toen nog niet zo. Wij gaven vooral 
's avonds cursussen. Dus ik had praktisch alle 
ochtenden vrij om te studeren, en dat heb ik ook 
gedaan. Ik heb dagelijks van 8 tot 12 gestudeerd. 
Het was een studie van Judaïca”. 

Als u nu naar de Bijbel kijkt, ziet u dat dan als het 
woord van God of als een boek geschreven door 
wijze mensen die geïnspireerd waren? 

“Dat denk ik: door mensen die geïnspireerd waren. 
De kunst vind ik om in een preek iets nieuws te 
vertellen, iets dat mensen nog nooit gehoord 
hebben. Maar wat wel in de Bijbel opgesloten is. Ik 
heb daarom, voor een beter begrip, Hebreeuws 
gestudeerd.” 

En is uw Godsbeeld door de Bijbel beïnvloed of 
veranderd? 
“Ik had een Bijbelgroep bij het Stadspastoraat van 
heel diverse mensen, van atheïst tot protestanten 
en orthodoxe protestanten en alles wat daar tussen 
zit. Er zat een Jood bij en er zat ook een tijdje een 
moslim bij. Die moslim zat er eigenlijk bij om 
Nederlands te studeren. Ik heb veel geleerd van de 
atheïst. Hij is een predikantenzoon, die niet meer in 
God gelooft. Hij ziet de wereld als niet plat, maar als 
met één woord, mysterieus: mijn eigen bestaan is 
mysterieus. In mijn beleving is de God in de Bijbel 
veel meer een romanfiguur, als u begrijpt wat ik 
bedoel, dus een fantasiefiguur. Dat nieuwere 
Godsbeeld, dat is veel meer de immanente God die 
tegenwoordig is in de hele kosmos. Je hebt 
tegenwoordig twee soorten atheïsten: je hebt de 
dogmatische atheïst, die strijdbaar is en tot dogma 
verheft dat God niet bestaat, en je hebt religieuze 
atheïsten. Die ‘religieuze’ atheïsten interesseren mij 
hogelijk. Dat zijn mensen die bij hun ongeloof 
blijven, maar erkennen dat wij met de wetenschap 
niet alle vragen van het bestaan kunnen oplossen”. 

Uw Godsbeeld is, als ik het heel simpel samenvat, 
een God die overal aanwezig is? 
“In alles! Het uit zich in liefde tussen mensen, maar 
ook in het onbegrijpelijke van het bestaan”. 

En het kwaad, is dat de duivel? 
“Dat is ook geen los persoon. Het kwaad zit in de 
beperktheid van de wereld”. 

Als U terugkijkt op uw leven, kunt U periodes 
noemen waar U veel plezier aan heeft gehad? 
“Waar ik veel plezier aan heb gehad, is de studie 
van de Joodse exegese. Ik geef zelden een cursus 
over het Oude Testament als ik daar niet de Joodse 
exegese bij heb. En ik heb nogal wat zomers in 
Amerika doorgebracht. Daar kon ik naar een Joodse 
boekhandel, waar ik veel boeken vond over de 
joodse exegese. Die waren wel in het Engels, 
natuurlijk” 

Kwam het Jodendom daarmee dichter bij u? 
“Ja, ja, ja!” 

Maar U heeft nooit getwijfeld aan het katholieke 
geloof? 
“Nee dat geloof ik niet.” 
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Is het Jodendom is de basis van het christendom? 
“Het moderne Jodendom sluit veel meer aan bij de 
Thora. En het christendom sluit veel meer aan bij de 
profeten en bij gerechtigheid. Er wordt in de liturgie 
zelden geciteerd uit de Thora, maar veel meer uit 
Jesaja of Amos”. 

Is het moeilijk om die hele Bijbel echt te 
doorgronden? 
“Dat is niet te doen. Er is altijd nog een nieuw facet 
te vinden in zo'n verhaal! Dat de oudste heel 
belangrijk is in de parabel, dat is voor mij ook pas 
nieuw sinds vorige week”. 

Dat is toch bijzonder! De verhalen in de Bijbel zijn 
neergeschreven ver voor Christus. Dat is een product 
van die tijd! Het Oerboek van de mens, een boek 
over de Bijbel met een antroposofische benadering: 
De Bijbel was bedoeld om het joodse volk een hart 
onder de riem te steken. Maar ook om de mensen 
goed met elkaar te laten omgaan en hygiëne te 
betrachten. 
“Daar zijn de teksten van de profeten belangrijk 
voor. Je hebt zo'n Joodse uitspraak die mij dierbaar 
is: als je in die strenge teksten van het Oude 
Testament de frustratie van God – of de tranen van 
God – niet hebt gezien, heb je de tekst nog niet 
begrepen”. 

Nog even terug naar uw leven, de hoogtepunten. 
Uw studie, de exegese, Amerika. Bent u veel in 
Amerika geweest? 
“Ik ben er 35 zomers geweest, elke keer een kleine 
periode. En ik heb er twee jaar gewoond. Ik heb er 
lesgegeven, ik heb er het Marcus' evangelie 
gedoceerd. Daar heb ik veel van geleerd eigenlijk. 
Amerikanen weten je ook ontzettend te waarderen! 
Zijn gauw enorm enthousiast en dan ben je geneigd 
om nog beter je best te doen of er nog dieper over 
na te denken. Dat stimuleert enorm!” 

U bent veel in Amerika geweest, en daarnaast was u 
in Nederland? In Arnhem? 
“Ja, in de zomer sloot dat instituut en ik had twee 
jaar in Chicago gewoond. Die leerlingen zeiden 
tegen mij: zien we je nog eens terug? Dat hangt 
ervan af of je mij uitnodigt, zei ik! Die leerlingen 
zaten allemaal in een retraitehuis dus ik werd 
voortdurend uitgenodigd om ergens retraite te 
geven. Ja, dat is toch ontzettend verrijkend, hoor!” 

Hoe is God in uw leven? 
“Ja, ik hinkt toch op twee gedachten hoor! Denk ik. 
Van de ene kant is het traditioneel orthodox, en van 
de andere kant, als ik het moet gaan verwoorden, 
dan komt er een ander verhaal”. 

En is dat dan een verhaal van niet zeker weten? 
“Nee, dat is het verhaal van de verborgen God, in 
alles diep verscholen...” 

Diep verscholen, maar zichtbaar in de mooie 
momenten? 
“Dat is een kwestie van interpreteren. Je kunt ook 
zeggen, het is gewoon liefde”. 

Hoe ziet u de toekomst van de kerk? 
“Ik denk dat het deze richting uit moet. Het hele 
kaartenhuis van de Theologie is natuurlijk in elkaar 
gedonderd. Theologie is tegenwoordig maar, hoe 
moet ik dat zeggen, fragmentarisch. Vroeger werd 
er een systeem gebouwd dat alles insloot, en 
mensen krulden van genoegen dat alles paste 
binnen hun concept. Maar het is tegenwoordig veel 
meer tastend”. 

Het zal zich uit moeten wijzen wat de toekomst gaat 
worden. Met name wat wij kennen als kerk zijn de 
hiërarchie, de priesters; ik denk dat wij nog bijna 
kunnen beleven dat dat in elkaar stort? 
“Ja, dat denk ik ook. De meeste jonge priesters van 
dit ogenblik hebben, denk ik, een slechte theologie 
gehad, en nog minder exegese. Ik ben enorm 
geboeid door de boeken van Thomás Halík. Hij is 
een Tsjech. Hij is katholiek geworden onder de 
communistische bezetting en is toen in het geheim 
priester gewijd. Hij is ongetrouwd en hij functio-
neert nog gewoon als priester. Hij heeft een stuk of 
drie boeken geschreven, die in het Nederlands zijn 
vertaald, en die ontzettend veel gelezen worden. Hij 
is een groot vriend van de atheïsten”. 

Wat boeit u voornamelijk in hem? 
“Dat is zijn aandacht, voor wat ik dan noem, het 
religieuze atheïsme. Hij vindt dat de twijfel hoort bij 
het geloof”. 

Bij een begrafenis van een non zei de voorganger: 
“De zuster is nu naar huis!” Mijn interpretatie was: 
die voorganger bedoelde dat waar haar eind-
bestemming zal zijn. Hoe kijkt u hiernaar? 
“Nou, dementerende mensen roepen van tijd tot 
tijd: ik ga naar huis. En ik interpreteer dat als: ik wil 
naar mijn uiteindelijke bestemming”. 

Die uiteindelijke bestemming, is dat de hemel? 
“Ja maar, het wordt zo'n ... thuis staat gelijk aan de 
hemel, terwijl wij daar helemaal niks van af weten. 
Je hebt zo'n tekst die bij begrafenissen weleens 
gebruikt wordt: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele 
woningen’. Maar wat is het huis van mijn Vader: dat 
is deze wereld!” 
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Heeft u nog een boodschap voor onze geloofs-
gemeenschap? Ziet u de kerk als een instituut of als 
een groep mensen? 
“Als een groep van mensen. Mijn boodschap zou 
zijn dat het gaat om de plaatselijke samenhang. En 
of dat nou vijf mensen zijn of tien, dat doet er niet 
toe, in zekere zin. Als het maar een groep is die 
geïnspireerd is en die elkaar willen helpen.” 

Riet Kroes, Hans Wilmink 
maart ’19 

MVR-estafette: 
Pieter Boers 

In de MVR-estafette komt elke 
keer een ander lid van onze geloofsgemeenschap 
MVR aan het woord. Via de estafette kunnen 
mensen binnen onze geloofsgemeenschap elkaar 
beter leren kennen. Degene die aan de beurt is 
geweest geeft het stokje door aan een ander lid. 

 

Naam: Pieter Boers. 

Leeftijd: Net nog 71 jaar (april 72 jaar) 

Geboren te: Rotterdam (ziekenhuis), opgegroeid in 
Krimpen aan den IJssel. 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Uit een gezin met o.a. 
6 dochters heb ik de knapste en liefste uitgezocht, 
Joke, en daar ben ik op 16 september 1970 mee 
getrouwd. We hebben samen 2 fantastische 
dochters gekregen, Tanja en Angela. Tanja is 
getrouwd met Ronald en woont in Ede, Angela 
woont met Reinoud in Nieuw-Vennep en die gaan in 
mei trouwen 

Hobby’s: Heb daar in het verleden weinig tijd voor 
gehad, mijn werk was mijn hobby. Wel een lief-
hebber van lezen, vooral kranten en het volgen van 
de politiek, met name de debatten. Tegenwoordig 
pak ik ook wel een boek en kijk ik t.v. naar 
actualiteiten en films, vooral thrillers. Ook maak ik 
gebruik van de hometrainer om in beweging te 

blijven. Langere wandelingen maken lukt niet meer 
zo goed vanwege mijn “klapvoet”. 

Opleiding: ULO met middenstand, daarna de vak-
diploma’s en de opleiding tot supermarktmanager. 
Daarna praktijk opgedaan bij Albert Heyn in Rotter-
dam (landelijk opleidingsfiliaal Nieuwe Binnenweg) 
en bij een kleinschalige supermarkt in Capelle aan 
den IJssel. Zo kon ik een keuze maken wat mij het 
beste lag, grootschalig of kleinschalig. Ertussenin 
zitten gaat niet, dat heeft vele collega’s de kop 
gekost. Wij hadden in Krimpen eerst een 
“toonbank”-winkel met “uitbreng”, dus boekjes 
ophalen en boodschappen thuisbrengen (met 
online bestellen dus niks nieuws onder de zon), 
daarna een “zelfbedieningswinkel”, toen een 
supermarkt (kleinschalig van 300 vierkante meter), 
later verschillende keren verbouwd tot een buurt-
supermarkt onder de naam “Verskruidenier”, met 
een aanbod van veel verse producten in bediening, 
dus met persoonlijk contact. Er is natuurlijk geen 
verschil tussen groot en klein wat betreft het 
verdienen aan de verkoop van je artikelen, wel dat 
de betrokkenheid met de klant als mens vele malen 
groter is; in je winkel had je tevens een sociale 
functie. Daarnaast ben ik in de ondernemers-
verenigingen en brancheorganisaties, zowel lokaal 
als landelijk, actief geweest. Kan terugkijken op een 
druk, boeiend, supermooi arbeidsverleden als 
“kruidenier” (voor mij een geuzennaam). Het 
afscheid uit Krimpen in 2012 van al die mensen was 
roerend, steeds laten nog velen van zich horen. 

Huidige beroep: Gepensioneerd, nu ervaar ik dat als 
een mooi beroep, maar de eerste 2 jaar heb ik daar 
enorm aan moeten wennen; was voor mij een 
enorme en moeilijke overgang. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Voel me daar zeker bij 
betrokken. In 2012 zijn wij gaan wonen in 
Bennekom, eerst wilde ik wat tot rust komen en 
even aan al het nieuwe wennen. Januari 2014 met 
de nieuwjaarsreceptie voor het eerst naar de kerk 
gegaan met de gedachte dat velen je dan de hand 
schudden en je dan gelijk wat mensen leert kennen. 
Eerst kennis gemaakt met Marian (zij herkende mijn 
stem van de telefoon). Truus kwam daarna 
enthousiast naar mij toe met de vraag “Bent U 
nieuw en kunt u zingen?” Diezelfde week met 
gemengd koor kennis gemaakt. Wat later wilde Riet 
mij spreken om te vragen of ik lid wilde worden van 
de Pastoraatsgroep, mocht nee zeggen, maar dan 
zou ze toch nog 2 keer terugkomen. Daarna val je 
van het een in het ander: schoonmaken zaaltjes, 
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parochiewacht, Doe-Dag, Vlegeldag, koster, lauden-
koor, Taizé-koor. En dat alles met veel plezier; onze 
MVR is een warme geloofsgemeenschap. Maar wat 
ik wel miste was de jeugd in de kerk. Maar daar 
gaat de komende jaren verandering in komen. 
Namens de Pastoraatsgroep ben ik bezig met het 
onderzoeken van de mogelijkheden meer kinderen 
en jongeren in onze MVR-kerk te krijgen. En dat 
gaat de goede kant op, U gaat er meer van horen. 
Bijzonder blij ben ik met onze eerste jongerengroep 
“ON THE ROAD”. U leest er regelmatig over in onze 
kerkbladen. Super trots ben ik op ons “jongeren-
platform” met name Marc, René en Suzanne, dat 
deze groep leidt. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Krimpen was vroeger een klein dorp, 
gelegen in de Krimpenerwaard en verbonden met 
een pontveer naar Capelle en Rotterdam. Kerkelijk 
waren de inwoners protestant, hervormd, gerefor-
meerd tot oudgereformeerd, zeer behoudend. Op 
de zondag mocht niets, van katholieken wist men 
niks. Toen het pontveer werd vervangen door de 
Algera-brug, kwam de buitenwereld binnen. Een 
hele verandering, Krimpen groeide uit tot ongeveer 
30.000 inwoners. Mijn opa was oudgereformeerd. 
Mijn vader was vele malen “lichter”, hervormd en 
ging pas later naar de kerk, dus een kerkelijke 
opvoeding heb ik niet gehad, wel naar de 
christelijke school, thuis werd wel altijd voor en na 
het eten gebeden. Heb een enorme fijne jeugd 
gehad met een warme en moderne opvoeding. Heb 
ook nog een zus die wat jonger is. Toen ik Joke 
leerde kennen hebben wij samen altijd open en vrij 
kunnen praten over onze toekomst wat betreft de 
kerk, ook vanuit mijn ouders nooit een probleem 
geweest. Het trouwen in de katholieke kerk (toen 
nog een houten noodgebouw) in Krimpen trok toen 
wel veel bekijks. Later ben ik katholiek geworden, 
overdopen hoefde niet meer. In Krimpen kregen we 
een nieuwe pastoor (kwam over van de hervormde 
kerk). Het klikte en die vroeg mij lid te worden van 
het kerkbestuur; 18 jaar heb ik dat gedaan, van die 
belevenissen kan ik veel vertellen, maar daar is nu 
geen ruimte voor. Houd van het kerkelijk leven, 
maar leef niet in hokjes, zoek graag samenwerking 
en leef mee met onze andere plaatselijke kerken. 
Kerk is belangrijk, niet alleen het gebouw maar 
vooral de gemeenschap, gaat er een kerk 
afgebroken of verkocht worden laat de gemeen-
schap behouden blijven in wat voor vorm dan ook; 
dat men blijft inzien dat er meer is dan Brood en 
Spelen alleen. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Denk dat uit bovenstaande wel blijkt 
waar ik sta, moet ook aan de lengte van het artikel 
denken. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? MVR is een fijne en warme geloofs-
gemeenschap. Wat ik vooral belangrijk vind is dat ik 
in samenwerking met onze Pastoraatsgroep en 
Locatieraad verder kan werken voor plannen met 
onze jongeren. Wil ik toch ook wel even vermelden 
dat er voor ons ouderen het een en ander gedaan 
wordt waar we best tevreden mee zijn, maar dat er 
ook ontzettend veel ouderen liefde teruggeven met 
hun vrijwilligerswerk in onze kerk. 

Mooie MVR-herinnering: Te kort lid van de MVR 
voor herinneringen. We genieten van alles, voelen 
ons hier helemaal thuis, hopen oud genoeg te 
worden om op die vraag nog eens antwoord te 
geven. 

Verder actief met: Schiet weinig over in tijd om wat 
anders te doen, moet toch wel een beetje blijken 
uit bovenstaande, maar nergens spijt van. 

Stokje gaat door naar: Hermine Wilmink. 

Want: Riet Kroes heeft onze Pastoraatsgroep 
verlaten en Hermine is haar opvolgster. En niet 
alleen ik, maar onze hele PG is daar enorm blij mee. 
Ze hoort helemaal in ons groepje thuis. Wel ben ik, 
en natuurlijk ook U, nieuwsgierig wie Hermine is en 
wat ze zoal te vertellen heeft. Dus wachten wij met 
interesse op het volgende NieuwSBlad. 

Stap voor stap 
Dit jaar schrijf ik in het nieuwsblad over psalmen. Ik 
kies bekende uit, bijvoorbeeld die op muziek gezet 
zijn en die vaak gezongen worden in de liturgie 
(althans, toen ik nog in Nederland woonde!). En ze 
moeten ook niet al te lang zijn, want dan kan ik de 
tekst opnemen in mijn verhaal en hebt u die direct 
bij de hand. Deze kent u vast: 

Psalm 24 
Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, 
de wereld en wie haar bevolken: 
want Hijzelf heeft haar op de zeeën gesteld, 
op de stromen heeft Hij haar gegrondvest. 

Wie mag dan bestijgen de berg van de Heer, 
wie mag staan in zijn heilig domein? 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
die zijn ziel aan valsheid niet biedt, 
die zijn eed aflegt zonder arglist. 
Van de Heer draagt de zegen hij mee,  
ontvangt recht van de God die zijn heil is. 
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Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, 
van wie zoeken uw aanschijn: zij, Jakob. 

Heft, poorten, uw hoofden omhoog, 
verheft u, ingangen aloud, 
dat inga de koning der ere! 

Wie is dan de koning der ere? 
de Heer machtig en triomfant! 
de Heer, triomfant in de strijd! 
Heft poorten, uw hoofden omhoog, 
verheft ze, ingangen aloud, 
dat inga de koning der ere! 

Wie is Hij, de koning der ere? 
De Heer der hemelse scharen. 
Hij is de koning der ere. 

Deze psalm is een processielied en werd oorspron-
kelijk gezongen in de tijd dat het volk Israël bij de 
hoogfeesten op pelgrimstocht naar Jeruzalem 
optrok. Bij een pelgrimstocht en ook bij de 
feestelijke bekroning daarvan, de processie, loop je. 
Dat lopen heeft een symbolische betekenis. Het 
staat voor de weg die we door het leven gaan. Door 
in de processie mee te lopen geef je aan dat je 
meedoet in de traditie van het geloof. Wij lopen 
niet in processie zoals toen het volk Israël, maar we 
zingen deze psalm en sluiten zo toch aan bij hun 
pelgrimage naar Jeruzalem. 

De eerste verzen drukken uit dat alles van God 
afkomstig is, op Hem geschraagd is. Dat geldt niet 
alleen voor de aarde en de schepping in al haar 
pracht, maar ook – en dat moeten we er hier 
nadrukkelijk bij denken – voor de duistere en 
gewelddadige kanten daarvan. Er zijn mensen die 
verloren gaan door het geweld dat hen aangedaan 
wordt. Mensen kunnen ook verdrinken in zorgen of 
eenzaamheid. Het leven wordt te groot voor hen of 
te lang – negentig jaar of meer. 

Ook dat soms al te grote, zelfs gewelddadige leven 
staat niet los van God. Hij omvat het altijd, niets is 
onafhankelijk van Hem, niets kan zomaar zijn eigen 

gang gaan. Zelfs de demonen zijn aan God 
onderworpen. Wat ons kwelt en achtervolgt, hoe 
oppermachtig dat ook lijkt, het is altijd kleiner dan 
God en zal het uiteindelijk altijd moeten afleggen 
tegen Hem. 

Om dit te kunnen begrijpen, om dichterbij dit 
geheim te kunnen komen, of, om het in de termen 
van de psalm te zeggen: om deze berg te kunnen 
bestijgen, moeten we zo goed mogelijk leven. De 
psalm geeft een paar simpele aanwijzingen: rein 
van handen blijven, zuiver van hart, je ziel niet aan 
valsheid bieden, niet bedriegen, verantwoordelijk-
heid durven nemen zonder arglist, zonder angst 
voor dubbele bodems. Is het moeilijk om zo te 
leven? Ja en nee tegelijk. Je hoeft er niet veel voor 
te studeren, maar je moet iedere dag hard werken: 
beslissen om niet onverschillig te blijven, je over 
angst en zwakte heen zetten, aandacht geven aan 
een ander. Het processielied wordt zo ook een 
zoektocht naar de ander. 

De laatste verzen van de psalm zijn een eerbetoon, 
zoals dat hoort bij een processie. We zijn de berg 
opgeklommen, hebben de poorten van de heilige 
stad bereikt en nu vormen we een haag, zodat we 
de koning met gejuich kunnen binnenhalen. 

Die koning is natuurlijk God, of de Messias, maar 
dat komt op hetzelfde neer. We juichen, maar 
begrijpen tegelijk maar half Wie Hij eigenlijk is. 'Wie 
is dan de koning ter ere?' vragen we meerdere 
keren, want een simpel antwoord hebben we niet. 
'De Heer is machtig, triomfant in de strijd.' Hij is 
machtiger dan de demonen, die het leven van 
mensen onmogelijk maken. Hij, als grondvester van 
de wateren, drager van al wat op aarde is, is 
sterker. We kunnen op Hem vertrouwen. De kracht 
van een processie zit erin dat we echte stappen 
zetten. Iedere stap die ik zet achter God aan plant 
me steviger op de weg. Stap voor stap: mijn 
dagelijkse inoefening. 

Marc van der Post 
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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 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

 Peter Wijngaard (voorzitter), 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

 Theo Jetten (secretaris), 
0318 784 287, theo.jetten@telfort.nl 

 Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), 0318 417 237, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

 Marieke Kok-Willemsen, 0318 417 088, 
mariekekokwillemsen@gmail.com 

 Marianne Thie (liturgie), 
0318 414 558, majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

 Gilles Ampt, voorzitter, tel. 0317 412 288 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

 Hermine Wilmink, diaconie, hermine@planet.nl 

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

 José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

 Rita van Doesum-Karsten, secretaris 
ritakarsten@chello.nl, tel.: 0318 418 025. 

Commissie van financiën en beheer 

 Gerard Bolscher, 0318 417 237, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van de Akker, tel.0318 415 137 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, 
Korenlaan 32A, tel. 0318 430 455 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, 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 
Hans Westendorp 
Alexanderweg 1, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, 
Honingklaver 2, tel. 0318 414 374 
Reservering van de kerk 

 Gerard Bolscher, 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Koren 

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

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

 Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

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

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

 Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, 
Vossenweg 57, 0318 414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
Miranda Meuwissen, Heelsumseweg 2,  
0318 420 497, gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
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 
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 _______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________  

De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. In de digitale 
uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan aanklikbare links 
naar hun website. Hieronder de site van de adverteerders: 

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 

Hoefakker - verf en glas  

Hartman tweewielers 

Schoenmakerij de Haan 

Auto van de Weerd 

Installatiebedrijf Van Ginkel 

Eijgenraam mannenmode 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom 

Schildersbedrijf van Reemst 

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot 

Hans Mekking sigarenmagazijn 

Bloembinderij Lindhout 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen 

Monuta Hofrust 

Bril 2000 

Henri’s Stekje 

China Garden 

Smit & Moormann, notarissen 

Meubel & Interieur restyle 

Bouwbedrijf Van Grootheest 

Albert Heijn Bennekom 

Wijnhuis Bennekom 

Roelofs - Technisch Maatwerk 

eye wish opticiens Bennekom 

Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Seasons Dameskleding Bennekom 

Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Marage 

Geels woonwarenhuis 

Arie Kamperman timmer- en afbouwbedrijf  

Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Diergaardeadvies-Bennekom 

Raak Nederland - Bennekom 

Kasteel Hoekelum 

Boerderij Hoekelum 

Woonstudio Bennekom 

Boekhandel Kniphorst - Wageningen 

Garage Bennekom autobedrijf 

haroboomwerk - bennekom 

cafetaria-bennekom 

 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
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/vestiging/hofrust/
http://www.bril2000bennekom.nl/
https://www.facebook.com/HenrisStekje/?ref=py_c
http://www.chinagarden-bennekom.com/
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.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.akamperman.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.hoekelum.nl/
https://woonstudiobennekom.nl/
https://www.dekler.nl/nl/winkels/kniphorst-wageningen/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
https://www.snackbarbaar.nl/bennekom/cafetaria-bennekom

