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 _______________ IN DE GEEST VAN P INKSTEREN _______________  

Een kleinkind vroeg aan haar opa: ‘wat moet ik doen om katholiek te zijn?’ ‘Oh’, zei opa, ‘dan moet je 
proberen een goed mens te zijn’. ‘Makkie’ riep het kleinkind. Maar toen opa uitlegde dat het betekende dat 
je altijd eerlijk moet zijn, zelfs moet houden van mensen waar je ruzie mee hebt, je speelgoed en je 
bezittingen met anderen moet delen. Tja, toen leek het veel moeilijker om een goed mens te worden…. 

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen hoe Gods Geest ons kan helpen om goede mensen te worden, 
om werkelijk kinderen van God te zijn. En in Psalm 104 horen wij: Maar zendt Gij uw Geest dan komt er 
weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

Of zoals Paus Franciscus dat zegt: De liefde van God kan ons helpen om die woestijnachtige zones van ons 
hart te laten bloeien, die plekken waar we onszelf zoeken: eenzaam, verdrietig, boos, trots of slaaf van onze 
behoeftes aan onszelf en aan meer. Die liefde van God kan onze houding ten opzichte van anderen en onze 
liefde voor de schepping laten opbloeien. We kunnen instrumenten van Gods barmhartigheid worden, zorg 
dragen voor de schepping en ons inzetten voor gerechtigheid en vrede. Het is een heel bemoedigende 
gedachte: Vanuit ons opgesloten zijn in ons eigen ik, kunnen we zoeken naar de gemeenschap met 
anderen, vanuit de wanhoop naar het troosten, vanuit de angst naar vertrouwen. Niet zelfgenoegzaam, 
maar beschikbaar en vol respect voor anderen, vol warmte naar de ouderen, die het kostbare geheugen 
van onze maatschappij vormen en vol aandacht voor de jongeren, die onze toekomst zijn. 

Werkelijke vernieuwing begint in ons eigen hart, in ons eigen bewustzijn. Daar hebben we volharding voor 
nodig: nederigheid, zachtmoedigheid en open staan voor Gods liefde. Kortom: we hebben die Geest heel 
hard nodig om een goed mens te worden. We kunnen er voor bidden, bijvoorbeeld op de manier zoals ik 
dat laatst hoorde: 

Laten we bidden om brood en bezit, 
dat onze relatie tot voedsel en bezit er geen zal zijn van hebzucht. 
Bidden wij om onze houding tot macht en verantwoordelijkheid, 
dat we onze verantwoordelijkheid ten dienst stellen van anderen. 
En bidden wij om onze verhouding tot eer en waardering, 
dat we anderen kunnen waarderen en werkelijk zien als kinderen van God. 

Antoinette van Schaik (parochieel voorgangster) 
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Agenda 
 
mei 18 concert romayne wheeler 
 19 vrijwilligersmiddag 
 19 cantatedienst brinkstraatkerk 
juni 16 eerste heilige communie 
 30 kookgroep heilig boontje 
 

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


 

4 
 

 

 ____________________ KERKBERICHTEN ____________________  

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 19 mei t/m 7 juli in 
de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

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. 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 26 mei, 6de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Kleurrijk 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem 
intenties: Gijs Verkerk  

zondag 2 juni, 7de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Gauthier de Bekker 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week Nederlandse Missionaris 

zondag 9 juni, Pinksteren 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1:` voor de eigen parochie 
collecte 2: Terre des Hommes 

zondag 16 juni, Eerste Heilige Communie 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorgangers: Adri van Dijk en Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week Nederlandse Missionaris 

zondag 23 juni, 12de zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 30 juni, 13de zondag door het jaar; 
Titusviering Veenendaal 

10.30 uur: Titusviering in Veenendaal m.m.v. 
Kleurrijk 

voorgangers: pastoraal team 

zondag 7 juli, 14de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog niet bekend 

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. 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen 
die andere parochianen van en naar de viering in 
onze kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We 
zouden graag het aantal beschikbare rijders 
vergroten. Wilt u ook wel eens iemand meenemen 
naar de kerk, neem dan contact op met de 
coördinator van de rijdienst, de heer Ad Meijs 
email: rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om 
vervoer verlegen, dan kunt u via hetzelfde 
emailadres met de rijdienst contact opnemen. Er zal 
dan geprobeerd worden om een rijder te zoeken. 

Eerste Communie 
De afgelopen maanden hebben Aukje, Denise, 
Emma, Gaia, Jasper en Pieter zich voorbereid op 
hun eerste heilige communie. Ze doen dit aan de 
hand van het project ‘Ik ben bij je’. Op zondag 16 
juni om 10.00 uur is de feestelijke eerste heilige 
communieviering. 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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Communicantjes 'van Pesach naar 
Pasen' 
Op dinsdagavond in de Goede Week namen de 
communicantjes met een van hun ouders deel aan 
het joodse Sedermaal. Wie de Eerste Heilige 
Communie wil begrijpen, moet eigenlijk ook weten 
waar het brood dat we op 16 juni gaan delen 
vandaan komt. Ons Pasen voert terug naar de tijd 
dat Jezus deel nam aan het Pesachfeest. Hij nam 
met Pesach deel aan Zijn laatste Sedermaaltijd. 
Later werd dit het Laatste Avondmaal. 

Middenin het zaaltje van de kerk stond een 
zevenarmige kandelaar (‘menora’), die alle 
aandacht trok. Pastor Hans Lucassen legde de 
symboliek van de kandelaar uit. Ook elk hapje dat 
op de Sederschaal lag, heeft een betekenis. Elke 
smaak symboliseert een onderdeel van de uittocht 
van de Joden uit Egypte. Onder leiding van Mozes 
ontvluchtten zij de slavernij. 

Op de schaal lagen onder andere een stukje 
lamsvlees, een ei en stukjes groenten die in zout 
water werden gedipt. De volgorde van de maaltijd is 
belangrijk. Bij elk onderdeel legde pastor Lucassen 
uit waarnaar het voedsel verwijst. En na elke uitleg 
kregen de communicantjes ook een stukje op hun 
bord. 

 

Het ongerezen brood en de wijn (matse en 
druivensap in dit geval) zijn misschien wel de meest 
herkenbare onderdelen van de maaltijd voor ons 
christenen. Het herinnert de Joden aan de tocht uit 
Egypte waarbij geen tijd was om het brood te laten 
rijzen. Jezus at het ook als hij Pesach vierde. 
Immers, als jood nam Hij ook deel aan deze 
maaltijd. En toen Hij wist dat Hij ging sterven brak 
Hij op het Pesachfeest dit brood en zei:  

“Neem en eet hiervan gij allen, want 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt” 

Het delen van het brood doen wij nog steeds. Het 
herinnert ons christenen aan Jezus' verrijzenis. Voor 
de communicantjes komt dit moment – hun Eerste 
Heilige Communie – er bijna aan. Een heel bijzonder 
moment dus. U bent van harte uitgenodigd om dit 
mee te vieren op zondag 16 juni, 10.30 uur. 

Terugblik op een Goede Week 
Van Palmpasen tot Pasen hadden wij maar liefst 5 
vieringen in onze kerk. In de kerk is de Goede Week 
de drukste tijd van het jaar. Van alle vieringen 
hebben we vernomen dat mensen deze als heel 
inspirerend hebben ervaren. Zo was er een 
treffende reactie van iemand die zei dat de Goede 
Vrijdag-avondviering mooier was dan ‘The Passion’ 
op tv de avond ervoor. Iemand anders zei heel blij 
te zijn dat zij toch gekomen was. Dat is het 
belangrijkste: door naar kerk te komen kan 
iedereen onderdeel zijn van de viering. 

In alle vieringen was er een mooie en inspirerende 
beweging. Tijdens de viering van Palmpasen was er 
een mooie optocht van kinderen met hun 
Palmpasen-stokken en kerkgangers met palmtakjes 
rond de kerk. Bij de Witte Donderdag viering was er 
de handwassing van 12 parochianen (uit Bennekom 
en Ede). Aan het eind van de viering werd het altaar 
leeggemaakt en werd alles van het altaar door 
koorleden (van Gemengd Koor en Feniks) en leden 
van de pastoraatsgroep in processie naar het 
rustaltaar en de sacristie gebracht. De viering 
eindigde met het doven van de lichten en het doven 
van de Paaskaars. Op Goede Vrijdag kon iedereen 
's middags en 's avonds een bloem bij het kruis 
brengen. In de middagviering maakte voorganger 
Marian Bolscher met de kinderen van het 
kinderkoor een gang langs de kruiswegstaties. Aan 
het begin van de avondviering werd het kruis 
binnengedragen. Een aantal personen uit het 
Lijdensverhaal stapte naar voren om hun verhaal te 
doen. Aan het eind van de viering volgden alle 
kerkgangers in stilte het koor Arsis door de 
openstaande grote deuren naar het bijna zomerse 
kerkplein. Tijdens de feestelijke Paasmorgen-viering 
tenslotte, brachten enkele leden van Arsis het 
paasvuur en het doopwater binnen, vanuit de 
Paaswake in Ede, voor het ontsteken van onze 
nieuwe paaskaars en het vullen van de doopvont. 

Al met al mooie vieringen om op terug te kijken. Zo 
houden we het Paasverhaal, als een verhaal van 
lijden en feest, levend. Heel veel dank aan alle 
koren, kosters, voorgangers, lectoren, werk-
groepen, bloemengroep en iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen. 

Namens de pastoraatsgroep, Gilles Ampt 
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Paasattenties 
Op Witte Donderdag zijn de gaven van de 
parochianen samen met de collecte naar voren 
gebracht in de viering. Op Goede Vrijdag hebben we 
alle gaven verzameld en er 33 paasattenties van 
gemaakt die door de wijkcontactpersonen zijn 
bezorgd. 

 

Vrijwilligersmiddag 
Onze jaarlijkse Vrijwilligersmiddag staat er al 
heel snel aan te komen. De Locatieraad MVR 
nodigt alle vrijwilligers binnen MVR Bennekom 
van harte uit voor een bedankmiddagje op 

Zondag 19 mei 2019, aanvang 15.00 uur 

De middag zal een Perzisch karakter hebben. 
Tevens zal dan de Vrijwillig(st)er van het jaar 
bekend worden gemaakt 

Resultaten Actie Kerkbalans 2019 
Gelukkig bleek het ook dit jaar weer niet zo moeilijk 
om voldoende mensen te vinden die wilden 
meewerken aan de Kerkbalans 2019. Twintig 
parochianen zijn op pad geweest om in totaal 470 
enveloppen te bezorgen en deze weer op te halen. 
In totaal 317 enveloppen zijn teruggekomen, 
waarvan 300 enveloppen met een toezegging van 
een Kerkbalans bijdrage voor 2019. Totaal leverde 
dat een record bedrag aan toezeggingen op van 
bijna € 52.000; dit is ruim 10 % hoger dan de 
toezeggingen van verleden jaar. Dit is een prachtig 
resultaat maar is voor een belangrijk deel te 
verklaren uit het feit dat we dit jaar ook 
parochianen hebben benaderd die binnen het 
postcode gebied van MVR Bennekom wonen maar 
voorkeurslid zijn bij een andere geloofs-
gemeenschap binnen de PZTB. In overleg met de 
parochie willen we dit corrigeren zodat we volgend 
jaar met een betere adressenlijst kunnen werken. 

Veel dank voor alle toezeggingen en ook aan 
iedereen die heeft meegewerkt om de Actie 
Kerkbalans 2019 voor MVR Bennekom tot een 
succes te maken. Arend Jan Nell 

 

Privacy reglement MVR 
Ruim een jaar geleden is in Nederland de Europese 
privacywet van toepassing geworden, de zo-
genaamde Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). Dit houdt in dat er voor een 
organisatie een gerechtvaardigd belang dient te zijn 
om gegevens te verzamelen, de persoon waarom 
het gaat voor specifieke gegevens toestemming 
heeft verleend en deze in principe het recht heeft 
om zijn/haar gegevens te controleren, te wijzigen 
en te laten verwijderen. Daarbij wordt voortdurend 
een afweging gevraagd tussen de belangen van de 
personen over wie persoonsgegevens verwerkt 
worden en de belangen van degenen die de 
gegevens verwerken. Een organisatie dient ook vast 
te leggen hoe men met persoonsgegevens omgaat. 

Dit klinkt ingewikkeld en men kan zich afvragen wat 
we hier als locatie Maria Virgo Regina binnen de 
zalige Titus Brandsma Parochie mee moeten. De 
gegevens die rechtstreeks onder de 
verantwoordelijkheid van de parochie vallen zoals 
het ledenadministratiesysteem vallen immers onder 
het privacy reglement van de parochie. Als locatie 
houden we echter ook verschillende persoons-
gegevens bij ten behoeve van nieuwsblad, nieuws-
brief, website en de verschillende koren en 
werkgroepen die binnen onze locatie actief zijn. Het 
privacyreglement van onze locatie betreft deze 
gegevens. 

Mogelijk hebben verschillenden van jullie hiervan al 
iets gemerkt door de wijziging in de manier waarop 
met persoonsgegevens in de vrijwilligerslijst wordt 
omgegaan. Het reglement heeft bijvoorbeeld ook 
consequenties voor hoe we omgaan met foto’s die 
op de website en in de nieuwsbrief verschijnen en 
waarop personen zichtbaar zijn. 

Meer geïnteresseerd? Het volledige en door de 
locatieraad goedgekeurde privacyreglement is te 
vinden op onze website: 
www.rkkerkbennekom.nl/privacybeleid. 

Theo Jetten en Henny de Nijs 

Noot van de redactie 
Auteurs/inzenders van kopij met informatie over 
personen en/of beeldmateriaal dienen aan te geven 
dat de vereiste toestemmingen zijn verkregen en 
waar eventuele schriftelijke toestemmingen te 
vinden zijn. Als deze ontbreken worden persoons-
gegevens of beeldmateriaal niet geplaatst. 

 

https://www.rkkerkbennekom.nl/privacybeleid
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Het was weer een bijzondere dag …….. 
Zaterdag 13 april hadden we er allemaal weer zin in, 
we zouden de kerk weer op z’n “Paasbest” maken. 
Bij het wakker worden, na een goed ontbijt en na 
het schrappen van het ijs van de voorruiten van de 
auto, op weg naar de kerk. Zouden er weer 
voldoende parochianen komen om de “klus” te 
klaren? Verschillende mensen hadden zich door 
omstandigheden moeten afmelden en ook de 
“tuinclub” had een activiteit, waarin ook enkele 
“Doe-Dag” mensen zaten. Maar we hadden 
ondanks alles weer een aantal enthousiaste mensen 
die van deze “Doe-Dag” weer een succes gemaakt 
hebben, welgeteld waren er op het hoogtepunt van 
de dag wel 27 parochianen!!!! Om 9.30 uur 
begonnen we met dampende koppen koffie en thee 
en weer was er een superaardige parochiaan 
geweest die wat “lekkers” voor ons gebakken had, 
een ware verrassing. Daarna met elkaar de indeling 
gemaakt wie wat ging schoonmaken. En dat was 
een “feest” op zich in de kerk. Processie van de 
beelden door de kerk naar de Torenzaal, waar alles 
weer opgepoetst werd. De banken, de lampen, het 
priesterkoor, de koorzolder, de Maria hoek, de 
sacristie, voorportalen, deuren en ramen, het orgel 
etc., etc. Ook de boenmachine voor de vloeren 
werkte weer uitstekend. Voor de muzikale 
omlijsting, arbeidsvitaminen, werd natuurlijk ook 
weer gezorgd en was het al met al weer super 
gezellig!!!! We hadden ook dit jaar weer een clubje 
culinaire mensen die ons enorm verwend hebben. 
Een uitstekend verzorgde lunch, keuze uit twee 
soorten soep, heerlijk brood met vers beleg, koffie, 
thee, melk, karnemelk, zoet beleg, een 5 sterren 
lunch, toppie!!!!! Om 14.00 uur was alles weer klaar 
en iedereen met een tevreden gevoel naar huis toe. 
De “Doe-Dag” was dit jaar weer een groot succes, 
de “Doe-Dag” staat als een huis in onze MVR. Ook 
namens Truus en Riet wil ik iedereen bedanken 
voor hun hulp en inzet, en zeker ook de gezelligheid 
op deze voor onze MVR toch wel bijzondere dag. 
Wij hopen op U in 2020 weer een beroep te mogen 
doen voor een nieuwe “Doe-Dag”. 

Met vriendelijke groet, Pieter Boers. 

Hoe staat het met de ontwikkeling van 
de natuur- en bezinningstuin? 
In 2019 gaan we samen met Bloemrijk Bennekom –
een bewonersinitiatief dat zich inzet voor de 
inrichting van een duurzaam bijenlandschap in 
Bennekom– de noordkant van de kerktuin 
herinrichten tot natuur- en bezinningstuin. In de 
natuurtuin komen vooral inheemse kruiden en 

struiken. Het zijn soorten die van nature voorkomen 
in Nederland en het zijn vaak waardplanten van 
wilde bijen, zweefvliegen en vlinders. Die insecten 
gebruiken ze om nectar en stuifmeel te verzamelen. 

In maart heeft de tuingroep een deel van de tuin 
geschikt gemaakt voor het planten van de struiken. 
Op 13 april tijdens de doe-dag heeft een deel van 
de tuingroep en een aantal extra vrijwilligers een 
groot aantal inheemse struiken zoals meidoorn, 
krent, mispel, liguster, wilde rozen, etc. geplant. 
Dankzij de goede zorgen van Gerard Bolscher zijn 
alle struiken goed aangeslagen. De volgende stap is 
het verwijderen van het gras. Daar worden eind 
augustus/begin september inheemse, meerjarige 
kruiden ingezaaid. Het betreft zo’n 30 verschillende 
soorten, waarvan een aantal zon-minnend en een 
aantal schaduw-minnend – vanwege de diverse 
bomen die natuurlijk blijven staan. Voor deze 
soorten is zaaien in september een goed moment 
want dit is ook de natuurlijke valtijd van het zaad. 
Ze kunnen in de nazomer alvast een rozet vormen 
zodat ze een voorsprong hebben in het voorjaar 
want ze zijn winterhard. We verwachten dat vanaf 
volgend jaar – van het voorjaar tot aan de herfst – 
de bloemenweide volop voedsel zal bieden aan 
wilde bijen en vlinders. Ook zangvogeltjes gaan hier 
van profiteren. 

       

 

Het verzamelen van de Ede-Doet cheques voor de 
financiering van de kosten was een groot succes. 
Het streefbedrag van € 1250 is gehaald. Het wordt 
besteed aan de kosten voor het afvoeren van 
houtsnippers en grasplaggen, het inkopen van 
inheemse struiken en zaden, de aanleg van een 
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wadi waar hemelwater dat opgevangen wordt op 
het dak naar toe wordt geleid en er moet een 
toegangshek komen. Omdat het ook een 
bezinningstuin wordt – natuur en bezinning gaan 
heel goed samen – willen we ook een bezinnings-
plek gaan inrichten. Hoe en waar dit vorm zal 
krijgen, zullen we in een volgend bericht vermelden. 

 

Een bijzondere kapel: de 
Rozenkranskapel in Vence 
Ben Piepers heeft in dit voorjaar een reeks 
studiebijeenkomsten geleid over Henri Matisse. 
Henri Matisse was een Franse kunstenaar en leefde 
van 1869 tot 1954. Zijn schilderwerken zijn 
beroemd vanwege de felle kleuren, maar ook 
vanwege de eenvoud. Ben heeft ons geleerd om 
naar die kunstwerken te kijken en – ik zou haast 
zeggen – met de schilderijen in gesprek te komen. 
De bijeenkomsten waren enorm inspirerend. 

De laatste dag, 23 april, werd besteed aan de 
Rozenkranskapel in Vence, dat ligt in de buurt van 
Nice. Wij waren met 26 cursisten te gast in het 
klooster Koningsoord van de zusters Trappistinnen 
nabij Papendal. Dit was niet zonder reden: een 
nieuw klooster met ook een bijzondere kapel. De 
kapel had wel iets van de Rozenkranskapel. Maar 
wat nog belangrijker was: het was goed om met 
elkaar in dit klooster te zijn. Dat inspireert. 

Ben Piepers vroeg ons eerst om stil te worden en te 
bedenken hoe een kapel eruit zou moeten zien. 
Iedereen had wel een eigen kijk op een kapel, maar 
in het algemeen bleek dat de ruimte redelijk leeg 
moet zijn, niet te groot en met bijzondere kleuren. 
De hele dag zou het gaan over de Rozenkranskapel 
van de Dominicanessen in Vence, die de kunstenaar 
Henri Matisse eind jaren 40 van de vorige eeuw had 
ontworpen. 

Matisse beschouwde zichzelf 
als atheïst. Toch werd hij 
gevraagd om de kapel in 
Vence te ontwerpen. Matisse, 
een man met plezier in het 
leven. Daar ging het om. 
Levensvreugde, kunst, 
schoonheid, vorm en kleur, 
liefde, aandacht voor 
vrouwen. 

 

 

Het ontwerpen van de Rozenkranskapel door 
Matisse had natuurlijk wel wat voeten in de aarde. 
De moeder overste zag het helemaal niet zitten. 
Matisse zou geen geld voor het ontwerp vragen, 
maar dan wilde hij wel de volledige vrije hand 
hebben in het ontwerp. Uiteindelijk stemde 
moeder-overste in na veel ‘lobby werk’ door 
Dominicanen uit Parijs en ook door een jonge 
Dominicaan, die gevoel had voor architectuur en 
een goede gesprekspartner was voor Matisse. Het 
resultaat mocht er zijn. Matisse had een ruimte 
ontworpen, niet te groot, die uitnodigt om te 
bidden of te mediteren. Er werd Matisse gevraagd: 
“Ben je nu gelovig geworden?” Waarop hij zei: “Ik 
ben god, ik laat de mensen bidden door mijn 
kunst.” 

Wat is er nou zo bijzonder aan de kapel in Vence? 
Dat is alles: de ruimte, de vloer van marmer die het 
licht, dat de ramen filteren, doet spiegelen en dat 
weer een ander gezicht werpt op de afbeeldingen 
op de muur. Het altaar, de afbeeldingen van 
moeder met kind, de Kruisweg, de afbeelding van 
stichter van de orde (Dominicus), de ramen. Ook de 
leegheid van de ruimte. 

 
Rozenkranskapel met op de achterwand de Kruisweg en 

Moeder Maagd met kind 

Er staan geen stoelen, behalve wanneer er een 
viering is. En dan het proces dat de kunstenaar 
doorloopt, om tot de uiteindelijke afbeeldingen te 
komen. Denk niet dat Matisse die meteen af had: 
aan elke afbeelding zijn er vele afbeeldingen vooraf 
gegaan, om uiteindelijk te komen tot het beeld dat 
je volledig raakt door de grootse eenvoud. De kunst 
van het weglaten! 

Hans Wilmink 

Afbeelding van de 
heilige Dominicus 
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Riet Kroes en de pastoraatsgroep 
Op een mooie zaterdagochtend verzamelden zich al 
vroeg een twaalftal mensen rond de tafel van Gilles 
en Viviane Ampt. Wat was er aan de hand? Een 
extra vroege vergadering van de pastoraatsgroep? 
Het had er alle schijn van, maar dan met de 
partners erbij: de dag van het officiële afscheid van 
Riet Kroes als lid van de pastoraatsgroep was 
aangebroken. 

Het programma van de dag was zorgvuldig 
voorbereid én geheimgehouden voor Riet door de 
andere leden van de pastoraatsgroep. Het enige dat 
Gilles wilde vertellen tijdens de koffie met taart, 
was dat we naar een stadje in het Oosten van het 
land zouden gaan, gelegen aan de IJssel. Maar Riet 
had ook voor ons een verrassing: een set kaarten 
van Jeroen Bosch uit Den Bosch! 

Riet en Bram mochten meerijden met Pieter en 
Joke; Pieter was altijd de vaste chauffeur van Riet 
naar pastoraatsgroep-vergaderingen. Pas na knoop-
punt Velperbroek werd hen duidelijk wat de 
bestemming was: het historische Hanzestadje 
Doesburg. We startten met een stadswandeling, 
gegeven door een enthousiaste stadsgids die in 
Doesburg was opgegroeid. Er zijn in Doesbrug erg 
veel historische panden bewaard gebleven omdat 
de gemeente te arm was om ze af te breken en er 
iets anders voor in de plaats te zetten. Pas in de 
laatste decennia van de vorige eeuw kwam er geld 
beschikbaar om panden te restaureren. 

 

In één van de prachtige historische panden, 
‘Stadsbierhuys de Waag’ uit 1478, was een grote 
tafel gereserveerd voor de zeer uitgebreide lunch, 
uiteraard vergezeld van bier (voor de liefhebber). 
Daarna was het tijd voor een bezoek aan de 
Chagall-tentoonstelling in het Lalique-museum; we 
zijn veel over Chagall te weten gekomen! 

Toen we buitenkwamen, was het prachtig weer 
geworden. Helaas was de Grote of Martinikerk, een 
enorme basiliek, niet toegankelijk voor bezichtiging, 

daarom verzamelden wij ons aan de IJsselkade, om 
een blik te werpen op de IJssel en de bijzondere 
nieuwbouw op deze plek. Een mooie locatie voor 
een groepsfoto! 

 

Voor het laatste programmaonderdeel reden we 
naar Domein Hof te Dieren van Youp en Riet Cretier, 
voor een rondleiding door de biologische wijngaard 
en aansluitend een wijnproeverij. Een zeer bevlogen 
Youp liet ons niet alleen wijn proeven, maar ook 
heerlijke druivensap, port, grappa en zelf gemaakte 
droge worst. Na een rondleiding door de 
vergistingsruimte en bottelarij, was het tijd om 
weer naar huis te gaan. We kijken terug op een 
prachtige dag en een waardig afscheid van Riet. 

 



 

10 
 

Kookgroep Heilig Boontje 
Op 30 juni is er weer een 5e zondag. Dan zal 
Kookgroep Heilig Boontje voor haar gasten dus een 
heerlijke maaltijd bereiden. Deze maaltijd is in de 
aanloop naar de zomer en daar zullen we in het 
menu zeker wat mee doen (Mediterraans?). 

We beginnen zoals altijd om 17.00 uur en u kunt bij 
de maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. en € 5 voor 

kinderen. Consumpties: € 1. Opgave en eventuele 
dieetwensen graag uiterlijk 26 juni bij Hermine 
(hermine@planet.nl); het maximale aantal deel-
nemers is 36. Mocht u niet zo mobiel zijn – laat het 
ons weten, dan proberen wij vervoer te regelen. 

Kijk ook eens op http://bit.ly/heilig-boontje voor 
meer informatie en onze 2019 agenda. 

 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Wat er gebeurd is 
Maandag 1 april 2019. Er waren 34 toehoorders bij 
de lezing door René Wijngaard over onze: ”Blue 
Planet”. Vanuit de ruimte gezien heeft onze aarde 
voornamelijk een blauwe kleur. Van Sir David 
Attenborough is de uitspraak: “The truth is: the 
natural world is changing. And we are totally 
dependent on that world. It provides our food, 
water and air. It is the most precious thing we have 
and we need to defend it.” 

René studeerde af in Utrecht in hydrologie en 
hooggebergte. Vóór de pauze behandelt hij het 
aspect “water”: waar kunnen we het vinden, hoe 
ziet de watercyclus er uit en wat is daarin de 
menselijke factor, wat zijn de ontwikkelingen wat 
betreft ijs, sneeuw en permafrost, welke regionale 
ontwikkelingen doen zich voor wat betreft 
extremen en waterbeschikbaarheid. René neemt 
ons bij de hand via zijn goed opgebouwde 
PowerPoint en vertelt aan ons, niet-deskundigen, 
welke ontwikkelingen te verwachten zijn de 
komende decennia. Waar vinden we water op onze 
planeet. Van het water op aarde bevindt zich 96.5 % 
in oceanen en zeeën. 2% is te vinden in ijskappen, 
gletsjers en sneeuw, en 0.94% in grondwater. In 
rivieren en stromen helemaal weinig, 0.0002% van 
de totale waterhoeveelheid. De aarde bestaat voor 
70% uit water en voor zo’n 30 % uit land. De 
verdeling in watergebruik door de mens is voor de 
industrie 88%, de landbouw 11% en huishoudens 

1%. Ik had vragen over deze percentages bij een 
quiz zeker niet goed gehad. Interessant om te horen 
dus. Na de pauze komen klimaatverandering en de 
socio-economische ontwikkelingen aan bod. 
Toevallig sloegen 28.000 badeendjes overboord in 
1992, die zo ongewild een verspreiding over 
oceanen lieten zien via golfstromen. U kunt het op 
Google zien (incident 1992 badeentjes slaan 
overboord). Ergens tussen Japan en Nieuw Guinea 
gebeurt het incident en de verspreiding is enorm. 
En over jaren verdeeld. In 2007 spoelt er nog wat 
van deze lading aan in Frankrijk. Wist u hoe lang het 
duurt voor de plastic wordt afgebroken in de 
natuur? Zie onderstaand plaatje: 

 

René heeft het verder over de sneeuwgrens, die 
150m meter afneemt per 1°C temperatuurstijging. 
De gletsjers nemen overal af, behalve in het 
berggebied in Pakistan, daar groeien de gletsjers. 
Het gebied van de Brahmaputra wordt natter. 
Permafrost smelt, waardoor er methaangas vrij 
komt, en dit beïnvloedt de luchtvervuiling in grote 
mate. Er zijn hele hellingen met vruchtbare grond, 
die naar beneden glijden. En ons water wordt in 
hoge mate vervuild met allerlei gifstoffen, 
medicijnen en plastic. Er zijn klimaatwisselingen, 
met overstrominen, stormen, verschuivingen in 
temperatuur met gevolgen voor o.a. de landbouw. 

mailto:hermine@planet.nl
http://bit.ly/heilig-boontje
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Vele mensen worden bedreigd in hun bestaan, 
vooral de armen.  

René laat nog vele foto’s, grafieken en modellen 
zien waaruit blijkt dat de bedreiging van onze Blue 
Planet meer dan denkbeeldig is. Wij hebben er na 
de presentatie van René allen een beter beeld bij. 
Zo sterk is plastic, zie foto van de schildpad 
hieronder! 

 

In haar gedicht “Wat een planeet” zegt Annie M.G. 
Schmidt het op haar manier: 

Wat een planeet… groot is ie niet, 
Je bent er in een uur omheen, met een satelliet. 
Daar is ie dan, gezien vanaf de maan. 
Wat een planeet. Het leek zo goed te gaan. 
We dachten ‘Hé, we worden nog humaan’, 
maar nee, dat is niet doorgegaan… 
 
We gaan d’r an, zeggen de computers, 
wij en onze tegenvoeters. 
De olie uitgeput, het gas fini, 
allemaal op, de energie. 
En ook de kringloop is verstoord. 
Het is voorbij met de menselijke soort. 
Een ramp op wereldschaal! 
En ’t is ook nog mijn schuld allemaal… 
 
Want de geleerden, de mensen die het weten, de 
ongeluksprofeten kijken me aan met blikken vol 
vermaan,  
zodat ik weet: Ik heb t allemaal gedaan!! 
 
Wat een planeet. Een derde deel dat zich te 
barsten vreet, 
terwijl de rest voor onze ogen crepeert op het 
journaal, massaal! 
En t is ook nog mijn schuld allemaal… 
 
De ondergang staat voor de deur. 
Help waar is de chef, de commandant, de 
regisseur, 
wie is de baas van dit bedrijf? 
Helaas het zijn er vier of vijf, 
de één al loucher dan de andere. 

Maar de hoogste commandant, is van nu af aan 
een sjeik, daar 
in het zand, met z’n hand aan de oliekraan… 
 
Wat een planeet. Zou dit de leukste zijn? 
Of zou er één bestaan, één Melkweg verderop, om 
allemaal naartoe te gaan? 
Wie weet? Maar moet het echt? 
We zijn eraan gehecht, die ouwe bol, al is ie vuil en 
veel te vol en één enorme keet. 
Toch, wat een planeet… 
 
Ik word zo moe, zo af en toe, van de profeten! 
En ook zo kwaad om al die onheilskreten! 
Sterf dan maar uit allemaal!! Ik doe niet mee, ik 
ben een blijvertje!! 
Ga maar ten onder allemaal!! IK niet, o nee, ik ben 
een survivortje!! 
 
De energie is op, oké, maar niet de mijne en niet 
de uwe.  
We kunnen ook nog zelf en met de hand de wagen 
duwen! 
Ziezo en als je dat maar niet vergeet!! 
Want o, o, ooooo  WAT EEN PLANEET 

 
Donderdag 11 april, ons jaarlijkse K.V.G. uitje. Op 
naar Genemuiden. Er gingen 25 dames mee. We 
hadden een buschauffeur, die onderweg op gezette 
tijden met een interessant, leuk verhaal over 
dorpen, stadjes en landschappen kwam. We boften 
met Adri. Zo vertelde hij dat er in Zwolle een 
carillon was, dat de Zwollenaren niet meer konden 
onderhouden wegens geldgebrek. Geen nood de 
mensen uit Kampen besloten het over te nemen, de 
prijs werd overeengekomen. Het carillon eenmaal in 
Kampen bleek een valse toon te hebben. Toen 
hebben de Kampenaren besloten de prijs te betalen 
in koperen munten. Karrevrachten brachten ze naar 
Zwolle. Die moesten al die munten natellen, 
waardoor ze blauw-groene vingers kregen van het 
koper. Vanaf die tijd heten de mensen uit Zwolle: 
“blauwvingers”. We rijden door een mooie streek 
met lintdorpen via Oldebroek naar Genemuiden 
behorende tot de gemeente Zwartewaterland. Na 
de koffie met gebak bezochten we het 
tapijtmuseum van Genemuiden. We krijgen een 
heel historisch overzicht. De ondernemers hebben 
hun industrie noodgedwongen maar op creatieve 
wijze door de jaren heen aangepast aan de 
ontwikkelingen. Toen de Zuiderzee er nog was 
sneden ze biezen en maakten er eerste klas 
biezenmatten, al in de 16de eeuw was er 
thuisindustrie. Maar nadat deze Zuiderzee het 
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IJsselmeer werd met zoetwater, verdwenen de 
goeie biezen en stapten ze rond 1920 in 
Genemuiden over op kokos, iemand had toevallig 
goedkoop een lading kokos van een gezonken schip 
opgekocht en dat bleek een succesvolle grondstof 
voor matten. Wie zegt dat toeval niet belangrijk is? 
Er werd ook sisal geïmporteerd, dat in allerlei 
kleuren werd geverfd en waar prachtige lopers voor 
trap en gang van werden geweven en Genemuider 
naturel matten. Er werden dan ook nieuwe 
weefgetouwen ontworpen en aangeschaft. En 
heden ten dage, nu de productie van sisal minder is, 
wordt er kunststof vloerbedekking gemaakt van 
aardolie. Tuften heet het proces. En er wordt het u 
allen welbekende kunstgras gefabriceerd. Ze 
leveren 60% van tapijt-vloerbedekking in Neder-
land. Het kunstgras is van hoge kwaliteit en wordt 
over de gehele wereld geleverd, vooral in hete 
landen. Door de rubberkorrels die met water 
worden besproeid, tussen het kunstgras te doen, 
blijft het vochtig in warme landen (goed i.v.m. 
behoud kunstgrasmat) en krijgen de voetballers bij 
een sliding geen blaren of andere onnodige 
verwondingen. Het is een miljoenen industrie. Zo 
gaat een deel van de aardolie vermomd als 
kunstgrasmat weer terug naar de oorsprong bijv. 
Arabië. Na de rondleiding ging er bijna geen dame 
zonder matje of geweven object weg. De heren 
verkopers raakten overdonderd door de grote vraag 
van onze KVG dames. Leuk hoor. Het mooiste, 
goedkoopste matje bij ons in huis komt ook uit 
Genemuiden. Daarna hebben we een goeie 
koffietafel en stappen op een overdekte boot in 
Zwartewaterland om een tocht over water door 
Nationaal park de Weerribben te maken. Hier wordt 
een heel uitstekende kwaliteit riet geoogst voor 
onze chique rieten daken. De mooie boerderijtjes 
langs het water hebben allemaal rieten daken, 
vroeger heel gewoon. We komen nog langs het 
dorp Jonen met 5 boerderijtjes en dan is er om de 
bocht water en zijn er elzenbosjes, wilgen en 
rietlanden. Prachtige drasland-wolken-vergezichten. 
Na zo’n anderhalf uur door dit zonovergoten gebied 
te zijn gevaren gaan we nog wat drinken en nemen 
de bus naar Heerde voor het prima diner. Het was 
ook zo’n ontzettend gezellige dag vond ik zelf. En zo 
te zien hadden de dames het allemaal naar hun zin. 
Adri kreeg een mooie fooi en wij gingen voldaan 
naar huis. 

Dan is er nog een bericht van overlijden van een van 
ons K.V.G. lid, Bep van den Broek uit Ede. Ze 
overleed op 12 april op 84 jarige leeftijd. Haar 

crematieplechtigheid was op 17 april in Ede. We 
zullen haar en haar opgewekte natuur missen. 

Namens het bestuur, Gea Kleipool, voorzitter 

Kledinginzameling "Mensen in Nood" 
Op 13 april heeft de jaarlijkse inzameling plaats-
gevonden. Er zijn in totaal 105 zakken ingeleverd. 
Een goed resultaat. Velen hebben hierdoor weer 
hoop op een betere toekomst. Was uw bijdrage 
klein of groot, iedereen heel erg bedankt. Tot 
volgend jaar. 

Beppie Govers en Mieke de Heij 

Concert Romayne Wheeler in Bennekom 
Zaterdag 18 mei om 20.00 uur geeft pianist 
Romayne Wheeler een concert in de Maria Virgo 
Regina-kerk van Bennekom. Het is alweer de vierde 
keer dat hij optreedt in onze parochie. En dat is heel 
bijzonder, want Romayne Wheeler is een pianist 
van internationale allure. 

Zijn bijnaam is 'El pianista de la siërra'. Sinds 1992 
woont de Amerikaanse Wheeler namelijk bij de 
Tarahumara-bevolking in Mexico, waar hij muziek 
componeert die onmiskenbaar is beïnvloed door 
het extreme landschap en de Tarahumara-cultuur. 
De Tarahumara zijn een zeer arm volk dat zich 
onder uiterst moeilijke omstandigheden moet zien 
te redden. 

Af en toe verlaat Romayne Wheeler 'zijn' 
Tarahumara om concerten in Europa, Canada en de 
VS te geven. Op die manier kan hij geld inzamelen 
dat de Tarahumara gebruiken voor onderwijs en 
medische zorg. Dit jaar toert Wheeler met een 
nieuw programma, getiteld 'Festive Music'. Wat 
kunt u zoal verwachten? In elk geval 'Eine Kleine 
Nachtmusik' van Mozart, ' Clair de Lune' (Debussy) 
en twee (!) versies van 'Ave Maria'. Ook speelt hij 
enkele eigen composities. Tussendoor vertelt 
Wheeler meer over zijn muziek en hoort het publiek 
boeiende anekdotes. Bezoekers zullen genieten van 
een avond vol prachtige muziek en fraai beeld-
materiaal van de Tarahumara en Noordwest-
Mexico.  

De toegang is gratis. Er is een collecte waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt aan de 
Tarahumara-bevolking. 
 

Wij en Afrika: door klimaat verbonden 
Verslag duurzaamheidsavond 26 maart 

In de vastentijd loopt binnen de ZTB-parochie de 
laatste drie jaar het project ‘Lopend Vuur’. Elke 
geloofsgemeenschap organiseert een bijeenkomst 
of activiteit, waarvoor de andere locaties worden 
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uitgenodigd. Lopend Vuur heeft Bennekom ook dit 
jaar gevraagd een avond te organiseren met als 
thema duurzaamheid. Twee jaar geleden zijn we 
met dit thema begonnen. 

Dit jaar hebben we ons bij de invulling van het 
thema duurzaamheid laten leiden door de 
actualiteit van de klimaatverandering. Media en 
politiek confronteren ons er bijna dagelijks mee. We 
moeten van het gas af, onze huizen isoleren, 
zonnepanelen op dak, aan de warmtepomp en zo 
verder. We zijn er druk mee. Daarbij dreigen we te 
vergeten dat klimaatverandering niet alleen ons, 
maar een mondiaal probleem is. Ook elders in de 
wereld ondervindt men de gevolgen ervan. Dat 
roept de vraag op, hoe vergaat het de mensen in 
het armere deel van de wereld, in de ontwikkelings-
landen? Landen die nauwelijks bijdragen aan de 
opwarming van de aarde, er wel de gevolgen van 
ondervinden, maar weinig middelen hebben om er 
iets tegen te doen. Om meer zicht op deze 
problematiek te krijgen hebben we op 26 maart in 
onze kerk een bijeenkomst georganiseerd, waar Gijs 
Aarts, die 30 jaar werkzaam was voor Cordaid, een 
toelichting heeft gegeven op de klimaat- en 
duurzaamheidsproblematiek in de Hoorn van Afrika 
(Ethiopië, Somalië en Kenia). De Hoorn van Afrika is 
één van de armste en droogste gebieden van het 
Afrikaanse continent. De strijd om te overleven is al 
moeilijk, maar wordt nog meer bemoeilijkt door 
klimaatverandering. 90% van de bevolking leeft 
buiten de steden en leeft van de landbouw. Door de 
opwarming van de aarde veranderen regen-
patronen. Het regent minder maar heftiger. 
Vruchtbare grond spoelt weg en geeft modder-
stromen. Gewassen verdrogen en vee sterft. 
Zaaizaad voor komend jaar is er vaak niet meer. Er 
ontstaat tekort aan schoon drinkwater. Onder-
voeding en ziekten als diarree en malaria breiden 
uit. Verlies aan inkomsten uit de landbouw, visserij 
of andere bezigheden vergroot de armoede en 
noopt tot vrijwillige of gedwongen verhuizing. 
Instabiliteit in de samenleving neemt toe, evenals 
de kans op gewapende conflicten. 

Om beter voorbereid te zijn en het risico op en 
gevolgen van rampen te verkleinen, brengen 
plaatselijke gemeenschappen de grootste bedrei-
gingen en kwetsbare elementen in kaart. Op basis 
daarvan maken ze een ontwikkelingsplan, dat 
aangeeft wat de gemeenschap denkt zelf aan 
maatregelen te kunnen nemen en welke 
ondersteuning van de overheid en van hulp-
organisaties wordt verwacht. Maatregelen die 
genomen worden zijn o.a. regenwateropvang, 

erosiebestrijding door planten van bomen en 
struiken, verbreding van inkomsten en waarschu-
wingssystemen. Vervangen van geiten en runderen 
door kamelen geeft meer garantie voor melk- en 
vleesvoorziening. In tegenstelling tot geiten en 
runderen, die dagelijks moeten drinken, volstaan 
kamelen met 1x per zes dagen. 

Na de voordracht werden 2 korte films getoond 
over de gevolgen van klimaatverandering in 
Ethiopië en Bangladesh. De discussie betrof 
voornamelijk uitwisseling van ervaringen en opinies 
tussen mensen met langjarige ervaring in de Hoorn 
van Afrika. 
Aan de bijeenkomst namen zo’n dertig mensen 
deel, waarvan meer dan de helft van buiten onze 
geloofsgemeenschap. 

Aad van Wijk, Theo Jetten en Klaas van der Meulen 

CANTATE! 

 

Zondag 19 mei is het Zondag Cantate, de vierde 
zondag na Pasen. 'Cantate' betekent 'Zingt!' Na 
Pasen is er alle reden tot zingen, zoals in psalm 98 
staat: 'Zingt de Heer een nieuw lied.'  

En dat doen we! De gezamenlijke Hervormd-
Gereformeerde avonddienst van die zondag 19 mei 
is namelijk een cantatedienst. Het Bennekoms 
Vocaal Ensemble verleent dan zijn medewerking en 
zingt o.a. de koraalcantate 'Nun lasst uns Gott, dem 
Herren, Dank sagen' van Dietrich Buxtehude (1637-
1707). Deze cantate is gebaseerd op een koraal-
melodie van Johann Crüger uit 1587. We zullen dit 
koraal ook met allen samen zingen. Dat kan nog 
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steeds, want het staat, in een vertaling van Ad den 
Besten, als lied 863 in het Liedboek. 

Het belooft dus een mooie dienst te worden, met 
samen zingen en met muziek, uitgevoerd door het 
Bennekoms Vocaal Ensemble. Zo zal uiteraard ook, 
heel toepasselijk, 'Cantate Domino' ('Zingt de 
Heer...') klinken, op muziek gezet door Hans Leo 
Hassler (1564-1612). Een ander koraal van Johann 
Crüger, 'Nun danket alle Gott', is te horen in een 
fraai motet van een onbekende componist uit de 
18e eeuw. 
Het Bennekoms Vocaal Ensemble wordt begeleid 
door Geeske Telgen en Tamara Voskuil, dwarsfluit, 
Jozien Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, 
kistorgel. Het geheel staat onder leiding van Gert 
Winkelhorst. De voorganger in deze dienst is ds. 
Anne Verbaan-van den Heuvel. 

Een ieder is van harte uitgenodigd op 19 mei naar 
de Brinkstraatkerk te komen, Brinkstraat 41, 
Bennekom. De dienst begint om 18.30 uur. 

 

 

Stencilmateriaal ophalen 
Vanwege de aanschaf van een andere printer zijn 
van onze oude machine – Risograaf 200EP, een 
kopieer-/stencilapparaat – nog wat nieuwe 
gebruiksmaterialen achtergebleven: 

- 7 masterrollen(Code: S-4250E-) 
- 6 tubes masterinkt(Code: S-4253E-) 

Weet u iemand die deze kan gebruiken neem dan 
contact op met Anton Baks, Maria Virgo Regina 
kerk, adres: Heelsumseweg 1, 6721GP Bennekom, 
0318 418 686 / 0640 592 273 / baks65@gmail.com. 

Zorgboerderij De Willemshoeve zoekt 
vrijwillige chauffeurs 

Het team van chauffeurs 
is dringend op zoek naar 
een enthousiaste collega 
die volgens rooster 

’s morgens onze gasten wil vervoeren van het 
huisadres naar de zorgboerderij en ’s middags terug 
naar huis. De vrijwilliger wordt begeleid door de 
manager. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met Wout van Deelen, manager. Bereikbaar tijdens 
het telefonisch spreekuur ma-vrij van 14:00 tot 
14:30 uur, telefoon 0317 417 415, of via e-mail 
woutvandeelen@dewillemshoeve.eu. 
 

 ________________________ FORUM ________________________  

 

Als ik mezelf moed inspreek 
De psalm waar ik deze keer bij wil stilstaan, kent u 
misschien beter met de woorden van het psalmlied: 
'Zoals een hert reikhalst naar levend water, zo wil 
ik, God, met heel mijn wezen naar u toe…', Ik kies 
voor deze vertaling, uit de Nieuwe Bijbelvertaling, 
omdat het woord 'ziel' erin voorkomt en ook een 
belangrijke rol speelt. Maar eerst volgt nu de tekst: 

Psalm 42 
Zoals een hinde smacht naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel naar u, o God. 
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat 
aanschouwen? 

Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 'waar is dan je 
God?' 
Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe 
ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het 
huis van God – 
een feestende menigte, juichend en lovend. 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God,  
eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet 
en redt. 

Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, 
hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op 
de top van de Misar. 
De roep van vloed naar vloed, de stem van uw 
waterstromen – 
al uw golven slaan zwaar over mij heen. 
Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, 
's nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de 
God van mijn leven. 

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 'Waarom vergeet 
u mij, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand 
geplaagd?' 
Mij gaat door merg en been de hoon van mijn 
belagers, 
want ze zeggen heel de dag: 'waar is dan je God?' 

mailto:baks65@gmail.com
mailto:woutvandeelen@dewillemshoeve.eu


 

15 
 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet 
en redt. 

De psalm gaat over verlangen, verdriet, weemoed 
en de verlichting daarvan. Een hert drinkt uit het 
frisse, stromende water van een beek, en dat zou 
de psalmbidder ook willen – om zijn zorgen en 
angsten te verlichten, zich te beschermen tegen de 
aanvallen van anderen, om geborgen te zijn bij God. 
De beelden die worden gebruikt zijn algemeen, 
maar tegelijk persoonlijk, zoals meestal in de 
psalmen. Dat maakt het gemakkelijker om je ermee 
te identificeren. Even flitst er iets concreets 
tevoorschijn wanneer het gaat over de grote 
stoeten van mensen die vroeger naar het huis van 
God optrokken. Ik denk aan de volle kerken van 
vroeger, waar je iedere week weer alle bekenden 
ontmoette en ieders leven om hetzelfde leek te 
draaien. Dat alles is weggevallen, die geborgenheid 
bestaat niet meer. 

Maar in het tweede gedeelte van de psalm loopt de 
spanning op. Het water is nu niet meer een 
kabbelend beekje waaruit je kunt drinken, maar het 
zijn golven die hoog opslaan, de een na de ander. Zo 
komt er niets meer van dorst lessen. De zorgen 
worden drukkender, de eenzaamheid groter, de 
tegenstand heftiger, door merg en been gaat de 
hoon van de belagers. Het leven loopt vast! De 
bidder had altijd zijn leven afgestemd op God, hij 
vertrouwde op zijn Heer, bidt en zingt tot Hem, 
maar kan Hem nu niet meer bereiken: “Waarom 
vergeet U mij?” 

Dan klinkt daar weer dat refrein. Het komt twee 
keer voor in de psalm: “Wat ben je bedroefd, mijn 
ziel en onrustig in mij?” Het verrast, want de 
tobbende bidder wordt ineens aangesproken door, 
door wie eigenlijk? Een ik-figuur spreekt zijn ziel 
aan. Als zelfs het contact met God vrijwel 
onmogelijk wordt, kan ik nog altijd met mijn ziel 
praten. Ik val niet samen met mezelf, kan afstand 
nemen, tegen mezelf zeggen: “Sta op! Houd moed! 
Vertrouw op God!” Dat is een onverwachte reserve. 
Ik kan mezelf toespreken, en misschien is het dan 
God zelf wel die in mij het woord neemt en mijn 
lamgeslagen ziel toespreekt. De dappere ik die 
opstaat mag zich verbonden weten met de grote 
God die bevrijdt. Hij heeft al zovelen bevrijd en ís er 
om te bevrijden. Hij hoort ons gekreun, dus ook het 
mijne. 

Marc van der Post 

Presentatie PR-werkgroep 
Al meer dan een jaar is er binnen onze MVR-
geloofsgemeenschap een werkgroep actief die zich 
bezighoudt met PR en communicatie. Het gaat 
daarbij om interne communicatie, maar ook om 
communicatie naar buiten onze geloofs-
gemeenschap. Onze locatieraad heeft de PR-
werkgroep destijds in het leven geroepen naar 
aanleiding van het advies van de werkgroep MVR 
Toekomst. In dit korte artikel willen we toelichten 
wat we doen en waarom we bepaalde stappen 
gezet hebben. 
Stap 1 
Stap 1 was natuurlijk het bij elkaar zoeken van 
voldoende menskracht om de werkgroep te 
bemensen. We zijn inmiddels met vijf personen. In 
het begin bestonden de bijeenkomsten vooral uit 
brainstormen over hoe we onze taak kunnen 
invullen. Met subsidie van de gemeente Ede was 
het mogelijk communicatieadviseur Ria Baas in te 
schakelen, om ons te helpen bij onze eerste 
zichtbare actie: het realiseren van een nieuwe 
folder over onze geloofsgemeenschap MVR. Zo kan 
iedere bezoeker snel kennismaken met onze 
geloofsgemeenschap. De folder kunt u vinden 
achter in onze MVR-kerk. 
Aanjaagfunctie 
Daarnaast hebben we als werkgroep samen met Ria 
Baas nagedacht over onze functie en over onze 
prioriteiten. We zien voor onszelf vooral een 
aanjaagfunctie: we proberen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap te motiveren om activiteiten 
te promoten of er verslag van te doen. Mogelijk 
hebt u daar al iets van gemerkt. 
Kennismaking 
Om elkaar als parochianen binnen de geloofs-
gemeenschap beter te leren kennen hebben we, 
net als in het Bennekoms Nieuwsblad, het 
estafettestokje geïntroduceerd. Aan de hand van 
een vragenlijst ‘vertelt’ iemand uit onze geloofs-
gemeenschap o.a. iets over zijn betrokkenheid bij 
MVR en RK-kerk en (zo mogelijk) over zijn 
geloofsbeleving. Kijk maar eens achterin het 
NieuwSBlad. 
Binnen onze MVR-kerk zijn heel veel vrijwilligers 
actief, alleen of binnen (werk-)groepen of koren. 
Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn, we 
zijn een vitale geloofsgemeenschap! Maar vaak zijn 
de activiteiten van deze mensen maar bij weinigen 
bekend. We benaderen daarom ook voor ieder 
NieuwSBlad een andere (werk-)groep (of persoon), 
met de vraag om eens op papier te zetten wat hun 
activiteiten zijn. Misschien voelt u zich wel 
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aangesproken door het werk van zo’n groep: hoe 
meer vrijwilligers, hoe lichter het werk! 
Inspiratie 
Het aanjagen van interne communicatie zullen we 
blijven doen. Daarnaast willen we ons ook meer op 
externe communicatie gaan richten. Dit in navolging 
van paus Franciscus, die ons oproept een 
‘missionaire kerk’ te zijn. Meer en meer willen we 
mensen stimuleren te laten zien waar wij als 
geloofsgemeenschap voor staan en wat wij doen, 
om zo ook mensen van buiten onze kerk te 
inspireren. Denk bijvoorbeeld aan de aandacht in 
verschillende media voor de opvang van het 
hemelwater van onze kerk op eigen terrein; dit 
krijgt nu navolging bij andere kerken. 
Vragen 
Heeft u vragen of tips voor ons? Ons mailadres is 
prgroep@rkkerkbennekom.nl. 
PR-Werkgroep: Hans Wilmink, Nelly Beerepoot, Rita 

van Doesum-Karsten, Henny de Nijs, Arno de Bruin 

MVR –estafette: 
Hermine Wilmink 
 

Naam: Hermine Wilmink-Olde Nordkamp 

Leeftijd: 61 jaar 

Geboren te: Oldenzaal  

Verliefd, verloofd, getrouwd: 
Al 38 jaar getrouwd met Hans. 
Samen hebben we 1 dochter, 
Anne, en 2 zonen, Jeroen en 
Daan. Anne en Alex hebben 
een zoontje van 2, onze klein-
zoon Mats. Zij wonen in 
Bennekom. Jeroen woont samen met Tjitske in 
Amsterdam en Daan woont in Groningen. 

Hobby’s: Een grote hobby is tuinieren. We hebben 
een grote tuin met een moestuin erin. En sinds 
vorig jaar een kas. Geweldig wat je daarmee kunt 
doen. We eten sinds begin april al sla!!! Wandelen 
doe ik graag. Al vele lange afstandspaden hebt ik 
o.a. samen met mijn zus gelopen. Maar de grootste 
wandeling heb ik met Hans gedaan in 2015, toen 
hebben wij vanuit Maastricht in 3 maanden naar 
Rome gewandeld. Een fantastische reis waar we 
met veel plezier aan terug denken. Een andere 
hobby is schilderen. Dit doe ik al een aantal jaren en 
geeft mij veel plezier. 

Opleiding: Mavo en vervolgens de inservice 
opleiding voor verpleegkundige gevolgd bij de 
nonnen in Oldenzaal. Daarna specialisaties gedaan 

en op verschillende afdelingen gewerkt. De laatste 
jaren heb ik in het ZGV gewerkt op de Intensive care 
afdeling. 

Huidig beroep: Sinds april vorig jaar ben ik gestopt 
en met vervroegd pensioen gegaan. En dat bevalt 
prima! 

Voel je je betrokkenen bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Jazeker. De eerste kennismaking 
met de kerk was met het thuisbezoek van pastoor 
Severt en later de kraambezoeken die Ton 
Gommers namens de kerk deed met haar 
doopkoffertje. Onze MVR geloofsgemeenschap is 
speciaal en voelt als een warm bad. Ik heb oprecht 
het gevoel dat de mens hier centraal staat en niet 
“de kerk”. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Met de katholieke kerk als instituut heb ik 
niet zoveel. Waar ik ben opgegroeid was de kerk op 
afstand met de hiërarchie van pastoor en kapelaan. 
Het naar de kerk gaan voelde meer als plicht. Een 
tijdje is de kerk ook uit beeld geweest totdat de 
kinderen geboren werden. Echter de katholieke 
kerk is een mondiale religie, overal staan katholieke 
kerken. Tijdens onze voetreis naar Rome hebben we 
veel in parochies of kloosters overnacht en dan is 
het toch een stukje thuiskomen. De gebeden, 
gezangen en rituelen zijn bekend en gaven dan ook 
rust en nieuwe energie  

Hoe ben je actief binnen de geloofsgemeenschap? 
Toen de kinderen klein waren hielp ik mee met de 
kinderwoorddienst; later was ik actief bij de 
voorbereiding voor het Vormsel. Nu ben ik samen 
met een aantal enthousiaste mensen lid van de 
kookgroep Het heilig Boontje. Koken voor een 
ander die daar erg van geniet geeft altijd erg veel 
voldoening. Verder ben ik sinds maart lid van de 
Pastoraatsgroep met het profiel Diaconie. En, o ja, 
…..helpen met koffieschenken na de dienst maar 
dan wel met een koekje!!! 

Is er iets wat je zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Er wordt al zoveel gedaan binnen 
onze geloofsgemeenschap. Er is voor ieder wat wils. 

Mooie MVR –herinnering: 
De doopvieringen van onze kinderen en de 
communievieringen. Het was erg bijzonder om die 
samen met familie in onze kerk te vieren. De eerste 
doop was met Pastoor Severt in intieme setting 
rond de doopvont op zondagmiddag. Later met Ben 
Piepers, onze familie in de kerk en wij samen met 
andere dopelingen rond het altaar. 

mailto:prgroep@rkkerkbennekom.nl
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Verder actief met: Een dagdeel in de week ga ik 
naar het Hospice als vrijwilligster. Het is mooi en 
dankbaar werk en het ligt in het verlengde van mijn 
werk als verpleegkundige. Ook ga ik dit jaar weer 
een week mee met de Zonnebloemboot als 
verpleegkundige. Ik verheug me er op. Behalve dat 
het dankbaar werk is, is het ook reuze gezellig. 

Stokje gaat door naar: Jos de Groot. 

Want: Ik ken hem niet goed maar als het over 
vrijwilligers ging dan werd steevast Jos de Groot 
genoemd. Samen met zijn vrouw zijn zij vrijwilligers 
van het eerste uur. Ik zou graag wat meer over hem 
willen weten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Zomer) tot zondag 23 juni; voor TitusBreed tot woensdag 
19 juni 
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

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

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _____________ MARIA V IRGO 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 
 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:theo.jetten@telfort.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:mariekekokwillemsen@gmail.com
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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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.dekler.nl/winkels/novita-bennekom/
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

