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NIEUW  BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
63ste jaargang oktober 2019 

 

 _______________ IN MEMORIAM HANS KOENEN _________________  

“Kijk, het kan niet gezien worden –  
het is voorbij het zichtbare 

Luister, het kan niet gehoord worden –  
het is voorbij het geluid 

Omvat, het kan niet omvat worden –  
het is onaanraakbaar 

Deze drie zijn niet te bevatten –  
ze zijn verbonden in één….” 

Deze oude wijsheid uit het Taoïsme dat het leven ondoorgrondelijk is, heeft Hans uitgekozen om te lezen 
bij zijn uitvaart. Zich bewust hoe gezegend hij was met zijn hoge leeftijd en tegelijk de kwetsbaarheid 
daarvan ondervond, is Hans op zondag 8 september omringd door zijn familie overleden in Aqua Viva te 
Nijmegen, waar hij de laatste jaren woonde. 

 

Hans werd op 12 maart 1929 geboren in Rotterdam en groeide op in Schiedam met twee zussen en een 
broer. Hij had een gelukkige jeugd. In de oorlogsjaren beleefde hij indringend de waarde van omzien naar 
elkaar, toen zijn moeder de laatste boterham weggaf aan een hongerige, die bij hen aanklopte; en hijzelf 
vervolgens naar Noord-Holland ging en door anderen gevoed werd. Die ervaring was mee bepalend voor 
zijn levenskeuze. 
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Hij trad in 1950 in bij de Jezuïeten en werd in 1962 priester gewijd. Hij verdiepte zich in geloven en 
levensbeschouwing en liet velen delen in de wijsheid die hij vond en tot het einde toe bleef zoeken. Hans 
was vele jaren verbonden aan het Stadspastoraat in Arnhem en vanuit Arnhem kwam hij al regelmatig in 
Bennekom voor de zondagse eucharistie. Vanaf 1994 tot 2007 was hij pastor deservitor (zelf noemde hij 
het ‘moderator’) van de parochies Bennekom en Wageningen. In die functie ging hij regelmatig voor in de 
liturgie, gaf cursussen en onderhield inspirerend contact met pastoraal team en parochiebestuur, aan wie 
hij veel ruimte schonk. Ook na het beëindigen van zijn taak bleef hij tot vreugde van parochianen nog lange 
tijd voorgaan in weekendliturgie en op hoogfeesten. 

Hans was een geboren verteller, die begreep dat onder de bijbelse verhalen dezelfde levensvragen 
schuilgaan als mensen nu ervaren. Hij bestudeerde de teksten zorgvuldig en vond altijd weer 
aanknopingspunten om het leven en geloven te verdiepen en verrijken. Hij vertelde en doceerde levendig 
en beeldend. Soms stelde hij kritische vragen, soms twinkelden zijn ogen bij een verrassende zienswijze, 
maar altijd gaf hij zijn gehoor stof tot meditatie en dieper doordenken. 

De inspiratie voor zijn geloven in God vond hij allereerst in de evangeliën, om te beginnen bij Marcus, maar 
al snel wist hij dat je de verhalen van en over Jezus alleen kunt begrijpen als je hem als jood in zijn eigen 
geschiedenis leert verstaan. En hij verdiepte zich in de Thora, de profeten en geschriften, die hij op eigen 
waarde wist te schatten. Bovendien stak hij ook zijn licht op in de wijsheid van andere godsdiensten en 
culturen. Hans zocht grensverleggend naar verbinding tussen mensen door te laten zien, dat veel van de 
wijsheid in boeddhisme, taoïsme, jodendom en christendom, islam en humanisme, cirkelt rond verlangen 
naar liefde, gerechtigheid, vrede, veiligheid, grenzen overschrijden en ruimte bieden. Hij was er een 
meester in die verbanden aan te brengen en zijn vele leerlingen te prikkelen tot diepgang. 

Als voorganger in de liturgie wist hij kerkgangers te boeien met zijn overwegingen bij de Schriftlezing. Als 
catecheet verbond hij de kunst van Vincent van Gogh en Marc Chagall met de levenservaring van cursisten. 
Als meester in Zen ging hij voor in verstilling en meditatie. Als leraar inspireerde hij om te putten uit 
bijbelse en andere vitale bronnen. Als pastor stond hij mensen bij in hun zoeken naar zingeving, Als 
droomuitlegger begeleidde hij mensen in het zelf ontdekken van de betekenis van hun vergezichten 

Als wijze mens zei hij: “Er zijn vele toegangen tot de Eeuwige.” Daarin gaf hij ruimte aan allerlei manieren 
van geloven en zoeken, én getuigde hij van zijn eerbied voor het mysterie in elke mens en in het bijzonder 
het geheim van God, die de Ene is, de Barmhartige en Rechtvaardige, de Nabije en Verborgene…, groter 
dan ons hart. 

In die geest typeerde het Hans, dat hij over de dood en het naderend levenseinde een eigen weldoordachte 
opvatting had: “Je voltooit als mens niet zelf je leven, zoals je het ook niet zelf begonnen bent. Je hebt het 
leven ontvangen, je leeft je leven en aan het einde zijn het anderen die je leven voltooien: zij verzorgen je 
lichaam en leggen het in de aarde, zij gedenken je bij het afscheid en herinneren je in hun verhalen….” 

Op vrijdag 11 september hebben we in een ruime kring van mensen rond Hans zijn leven en sterven 
gevierd, zijn geloven gedeeld, zijn lichaam gezegend met water en neergelegd in de aarde in het 
vertrouwen dat hij gekend wordt voorbij het onzegbare.  

Mag zijn leven ons blijven inspireren. 
Ben Piepers 

30 september 2019 
 
 
 

 

Lees ook het artikel van Gilles Ampt in TitusBreed: ‘Uitvaart van pater Hans Koenen in zijn stijl en geest’. 
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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 27 oktober t/m 15 
december 2019 in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. Op het prikbord buiten de kerk vindt u 
een Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor 
buitenlandse gasten. 

Let op: wintertijd! 

zondag 27 oktober, 30ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

zaterdag 2 november, Allerzielen 
19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorgangers: Marian Bolscher en Ruud van der 

Linden 

Overledenen nov. 2018 - okt. 2019 
Dick Franken 81 jaar 
Wim van Vught 86 jaar 
Riek Dijkstra-de Lepper 96 jaar 
Harrie Bos 71 jaar 
Gerrit van Oosterwijk 88 jaar 
Timothy Rigg 53 jaar 
Ben Schutte 82 jaar 
Jo Dijt-Elzinga 101 jaar 
Edwin de Frankrijker 52 jaar 
Gerda Rijsemus-Laurens 81 jaar 
Martien Hoogenboom 84 jaar 
Trees Bakker-Bots 88 jaar 
Wim Kuiper 88 jaar 
Joep de Vries-Oesterholt 94 jaar 
Ineke Verschuur-van der Swaluw 70 jaar 
Hans Boenders 68 jaar 
Mariëtta van der Linden-Rietbergen 95 jaar 

zondag 3 november, 31ste zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks en 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 10 november, 32ste zondag door het jaar 
 viering met de St. Alexanderschool 
10.30 uur: agape-viering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Mooi Leven Huis Bennekom 

vrijdag 15 november Tiazévesper georganiseerd 
door de Raad van Kerken 

19.30 uur: thema ‘Du zeigt mir den Weg (naar 
een strofe uit een Taizé-lied 

collecte: onkostenbestrijding van de dienst 

zondag 17 november, 33ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale Jongerencollecte 

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 24 november, Christus Koning  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oase Oosterbeek 

zondag 1 december, Eerste Advent, 
Opening Jaar van de Eucharistie in 
Wageningen 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Laudate 
voorgangers: pastoraal team 
17.00-17.30 uur in onze kerk: Bezinnings-

bijeenkomst Eerste Advent; voor 
meer Informatie, zie verderop in dit 
blad bij ‘Heilig Boontje’ 

zondag 8 december, Tweede Advent 
 Caritas-zondag 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
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voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 15 december, Derde Advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lammers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

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. 

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. 

In Memoriam Wim Kuiper 
Wim Kuiper is geboren in Winschoten op 27 april 
1931 en overleed in Bennekom op 88 jarige leeftijd. 
In Winschoten was geen uitzicht op werk voor hem 
en daarom verhuisde hij naar Rotterdam. Daar 
ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Annie, in 
Schiedam op de kermis. Hij was niet van katholieke 
huize wat betekende dat hij voor haar katholiek 
geworden is. Annie kijkt daarop terug met een heel 
goed gevoel, hij had dat voor haar over. 

Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd geweest. Vele mooie 
reizen hebben ze samen gemaakt waar ze enorm 
van genoten hebben. In 1971 zijn ze in Bennekom 
komen wonen aan de Margrietlaan. Vanaf 2008 
hebben ze gewoond aan de Dorpsstraat boven 
banketbakkerij Mekking. Ze hebben daar samen 
genoten van het mooie appartement, de zon op 
hun terras. Vaak zag je hen beide in het dorp op een 
van de vele bankjes zitten in de zon. 

Annie zei: het is een zorgzame lieve man voor mij 
geweest. Zij kijkt terug op een mooi leven met hem. 
Jou laten gaan in liefde. In dankbaarheid om wie je 
was en voor altijd zult zijn. Gunnen wij jou een 

nieuw leven in de handen van Gods omarmende 
barmhartigheid. 

In Memoriam Hans Boenders 
Hans is geboren in Beckum op 27 december 1950 
en overleed in Bennekom op 25 augustus 2019. 
Hans en zijn vrouw Ingrid woonden nog maar een 
paar jaar in Bennekom aan de Kierkamperweg 5. Na 
zijn pensionering is hij met zijn vrouw verhuisd naar 
Bennekom, waar hun dochter Marleen al woonde 
en hun zoon Maerten die in Rhenen ging wonen. Ze 
wilden dichter bij de kinderen en de kleinkinderen 
wonen. 

Hans was een man die graag mensen om zich heen 
had. Dat was altijd al zo maar in de tijd dat hij ziek 
was is dat voor hem heel belangrijk geweest. Vanuit 
zijn vroegere werkkring kwamen velen hem tijdens 
zijn periode van afnemende gezondheid bezoeken. 
Daarnaast had hij zijn duiven. De duivensport was 
alles voor hem. Toen hij het huis aan de 
Kierkamperweg op het oog had werd er meteen 
gekeken of er een nieuw onderkomen voor zijn 
duiven gebouwd kon worden. De duiven bepaalden 
ook zijn leven in Bennekom en hij las alles wat er 
over duiven gepubliceerd werd. Zijn kinderen en 
kleinkinderen waren er al op jonge leeftijd bij 
betrokken. 

In de viering ten afscheid, op vrijdag 30 augustus, 
waarin zijn zwager Clemens Loves voorganger was, 
hebben we vele oude liederen gezongen en mooie 
Nederlandse liederen. De lezing hebben we 
genomen uit Johannes 20, 11-17 over Maria bij het 
graf die zegt: “ze hebben mijn Heer weggehaald en 
ik weet niet waar ze hem naar toe gebracht 
hebben”. We hebben geluisterd naar herinneringen 
uit zijn leven als familieman, uit de duivenwereld en 
uit zijn werkzame leven bij het waterschap. 

Afscheid nemen is oogsten wat jij gezaaid hebt in 
jouw leven aan liefde en goedheid die je anderen 
hebt gegeven. Wij geven jou uit handen, leggen je 
in Gods omarmende barmhartigheid: dat je mag 
rusten in vrede. 

 

 

Mededelingen 
De winnaar van de verloting van de Paaskaars is 
bekend. De gelukkige is Kitty van Veldhuizen, 
Algemeer 12 te Bennekom. 

Pieter Boers 
  

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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Bloeien in tijden van krimp 
‘Bloeien in tijden van krimp’ was de titel van de 
presentatie die het zalige Titus Brandsma parochie-
bestuur (zTB Bestuur) hield in onze kerk op 24 
september. Zo’n 60 parochianen, zowel van onze als 
van andere geloofsgemeenschappen, waren naar 
onze kerk gekomen. Pastoor Henri ten Have opende 
met een gebed, waarbij hij moeder Maria, de 
naamgeefster van onze kerk, en de heilige Geest 
vroeg om wijsheid voor deze avond. De presentatie 
ging vervolgens over: waar staan wij nu als zTB-
parochie, wat zijn de uitdagingen en tot slot de 
organisatie. 

 

Waar staan wij nu 
Het bestuur heeft de locaties in onze parochie als 
volgt getypeerd: Wageningen is het Eucharistisch 
Centrum, Veenendaal en Ede zijn co-centra; 
Rhenen, Oosterbeek en Renkum zijn nevenkerken 
en Bennekom bevindt zich tussen co-centrum/ 
nevenkerk. De kerkbalans 2018 bracht € 340.000 
op, 1 op de 5 huishoudens betaalt (slechts) kerk-
balans, 75% van de betalers is ouder dan 60 jaar en 
de exploitatie van 2018 laat een tekort zien van 
€180.000. De gemiddelde kerkgang in de hele 
parochie is de laatste jaren met 11 % afgenomen. 
De verkoop van de kerken in Ede, Doorwerth, 
Heelsum, Lunteren en grond bij de kerk in Renkum 
gaat in totaal zo’n €1.242.000 opbrengen. Daarvan 
gaat 9% afdracht naar het bisdom. Het voorge-
nomen plan is nu om de nevenkerken Rhenen, 
Renkum en Oosterbeek te sluiten, om het tekort 
niet verder op te laten lopen. 
Uitdagingen 
De uitdagingen voor de parochie laten zich 
samenvatten door ‘Christus naar de mensen 
brengen en de mensen naar Christus brengen’. Ten 
Have: ‘Katholieken zijn heel goed in het gezellig 
hebben met elkaar en zijn erg verlegen om het 
geloof te uiten of God te noemen’. Dat moet 
anders. Als parochie wil je dicht bij de mensen zijn. 
Daarover wil men met lokale gemeenschappen in 
gesprek. Hoe kan je missionair aanwezig zijn? En dat 
vanuit de hele parochie. 

De vraag daarbij is wat het pastoraal beleid kan zijn 
bij geloofsgemeenschappen waar de kerk sluit. 
Bepalend hierbij zijn de wensen van de lokale 
gemeenschap. Als voorbeeld werd de locatie 
Lunteren aangehaald. Zij hebben ervoor gekozen 
om te gaan kerken in Ede, maar ook om eens in de 
maand samen te komen in een protestantse kerk in 
Lunteren. Voor de begeleiding van de lokale 
gemeenschappen van Veenendaal, Renkum en 
Oosterbeek wordt een lokale commissie in het 
leven geroepen die de wensen van de gemeenschap 
onderzoekt en uitwerkt. In iedere commissie neemt 
een vast lid van het pastoraal team zitting. De 
commissie verzorgt ook de terugkoppeling naar het 
zTB bestuur. 

Ook het pastoraal beleid bij geloofsgemeen-
schappen waarbij de kerk open blijft kwam aan de 
orde. Onlangs is het project ‘Revitalisering’ 
opgestart. Dit project zal het boek van James 
Mallon: ‘Als God renoveert’ als leidraad hanteren. 
De kern hierin is dat je een uitnodigende en 
gastvrije kerk bent. Dit houdt in: 

• Aandacht voor vrijwilligers: moedig mensen aan 
om dingen te doen voor de gemeenschap waar 
ze goed in zijn; 

• Aandacht voor vorming en toerusting 
• Betekenisvolle gemeenschap zijn. Dit is erbij 

horen – geloven – gedrag. Mensen een gevoel 
geven dat men welkom is. 

• Een goed verzorgde liturgie. Als voorbeeld 
haalde Ten Have aan dat in sommige liturgie-
boekjes de standaard gebeden en liederen niet 
worden afgedrukt, omdat mensen die toch wel 
uit het hoofd kennen. Nieuwkomers in de kerk 
kunnen dan niet mee doen! Het gaat hier om 
teksten die jouw relatie met God aanroeren, die 
moeten voor iedereen duidelijk zijn. 

• De heilige Geest ervaren. Dit is het meest lastige 
van de ‘drie-eenheid’. Het begint met de heilige 
Geest en het eindigt ermee. Wat ontroert je? 
Wat versterkt je? Het gaat hier om de 
geloofservaring. De Alpha-cursus gaat met name 
in op dit punt: je verbonden weten, geïnspireerd 
worden. 

De organisatie 
Er wordt gezocht naar een bestemming van de te 
sluiten kerken, dit ligt gevoelig en gaat in overleg 
met de locaties. In Rhenen is de kerk als 
herdenkingskerk gebouwd na WO II. Het gebouw 
heeft ook een functie als monument en is destijds 
door alle katholieken in Nederland betaald als 
herdenkingskerk. Wellicht kan het in deze functie 
blijven bestaan. In Oosterbeek heeft Vilente, de 
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buurman van de kerk, nieuwbouwplannen. Er wordt 
gekeken of zij het kerkgebouw in hun plannen 
kunnen integreren. De kerk in Renkum is een 
bedevaartkerk. De stichting aldaar wil gaan kijken of 
zij de exploitatie en het onderhoud van de kerk voor 
eigen rekening kan nemen. 

Het verdere proces voor de locaties Renkum, 
Rhenen en Oosterbeek ziet er als volgt uit: 

1. Zoeken naar een bestemming van de gebouwen 
in Renkum, Rhenen en Oosterbeek 

2. Afbouwen van de vieringen op zondag 
3. Geen investeringen meer in onderhoud/ 

reparatie 
4. Een termijn stellen voor sluiting 
5. Het financiële tekort draagbaar houden 
6. Draagvlak vinden voor een harmonieuze 

oplossing: er zal een x aantal kernen zijn met een 
paar gebouwen. 

Qua organisatie is het idee om op den duur af te 
stappen van locatieraden en pastoraatgroepen per 
locatie, op veel locaties zijn deze groepen al moeilijk 
te bemensen. Vooralsnog het doel één parochie 
met vier kerken en 11 geloofsgemeenschappen. Een 
ieder is parochiaan van de zalige Titus Brandsma. 
Activiteiten voor alle parochianen kunnen op 
verschillende locaties worden georganiseerd. Het 
zTB bestuur sloot de presentatie af met: ‘Laten wij 
met elkaar de goede dingen blijven doen en elkaar 
moed inspreken’. 

Na de presentatie vertelde de vice-voorzitter, Thom 
Verlinden dat het zTB bestuur en het Bisdom groen 
licht hebben gegeven voor de uitbreiding van het 
parochiezaaltje in onze kerk. Gerard Bolscher 
vertelde dat de locatieraad nu de plannen definitief 
gaat maken en een bouwvergunning gaat aan-
vragen bij de gemeente. De gemeente had al eerder 
haar fiat gegeven op de ontwerptekeningen. 

Na de presentatie was er ruimschoots gelegenheid 
voor vragen, waarvan uitgebreid gebruik werd 
gemaakt. Voor een volledig verslag van de 
bijeenkomst en de bijbehorende PowerPoint-
presentatie, zie de zTB-website. Een notulist maakt 
verslag van de bijeenkomsten op alle verschillende 
locaties. Deze komen allemaal op de zTB-website: 
(bit.ly/inspraakavonden). 
Vieringen 
De voorbereiding van vieringen is hier erg 
zorgvuldig. Aan parochianen wordt ook gevraag wat 
zij ervan vinden. Heel belangrijke elementen zijn: 
stilte en de goede woorden. De een voelt zich bij 
deze viering thuis en de ander bij die. Bij een goede 
viering word je geraakt. Er moet dus voldoende 

ruimte zijn voor verschillende soorten vieringen. 
Ten Have bevestigt dit. 
Samenwerken met geloofsgemeenschappen waar 
de kerk sluit 
Aan de ene kant zal dat leiden tot een intensiever 
gebruik van onze kerk. Dit legt weer meer druk op 
onze vrijwilligers. Het zou mooi zijn als vrijwilligers 
uit andere geloofsgemeenschappen hier ook mee-
helpen. Het zTB wil dit ook graag. Verder zouden 
die geloofsgemeenschappen contacten kunnen 
zoeken met PKN kerken. Hier kijken wat de 
behoefte is van die geloofsgemeenschappen. 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Het gaat niet alleen om vieringen in de kerk. De 
betrokkenheid binnen een geloofsgemeenschap, 
die je moet koesteren, kan je ook aanwakkeren bij 
maatschappelijke projecten. Als voorbeeld werd 
onze bloementuin aangehaald. Er zijn hier 
vrijwilligers die helemaal niets met de kerk hebben, 
maar er ontstaan toch mooie gesprekken dat een 
begin kan zijn. 
Kan de kerk meer openstaan voor 
andersgelovigen? 
Als niet katholiek word je buitengesloten. Je staat 
wel geregistreerd, maar ontvangt geen post. Het 
antwoord was niet eenduidig. Dat was van: dit zou 
niet mogen en moet nader bekeken worden, maar 
ook: je moet wel een keuze maken. 
Alles centraal? 
Het wordt desastreus als wij nog minder mogen 
doen dan nu. Dat is niet de bedoeling. Niet alles 
moet centraal. Er is ruimte voor variatie, maar je 
moet het wel organiseren. 
Grote kerken sluiten? 
Waarom worden geen grote kerken gesloten, bijv. 
één i.p.v. een paar kleinere. Het zTB bestuur heeft 
bij kerksluitingen niet alleen gekeken naar het 
financiële, maar ook naar wat er gebeurt. 
Betrokkenheid 
Tot slot werd een pleidooi gehouden voor meer 
ruimte voor vorming en toerusting en voor inzet 
van de lokale betrokkenheid. Het zTB bestuur 
onderschrijft dit. 

Als laatste een woord van waardering voor het 
parochiebestuur, dat ook deze avond met z’n vieren 
aanwezig was. Op pastoor ten Have na toch ook 
allemaal vrijwilligers, op wie een zware taak rust, 
maar die er toch maar elke keer weer staan! 

Hans Wilmink 

Over toekomst kerk en 
geloofsgemeenschap MVR 
Elders vindt u een objectief verslag van de avond 
over “Bloeien in tijden van krimp” op 24 september, 

http://bit.ly/inspraakavonden
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met het zTB parochiebestuur in onze kerk. In 
aanvulling hierop vindt u hier wat subjectievere 
mijmeringen over de op die avond gebleken 
bedreigingen voor de toekomst van onze lokale 
geloofsgemeenschap. 

Nog eens werd het plaatje toegelicht van 
kerkgebouwen, met Eucharistisch centrum, co-
centra, en kerken die gesloten zijn of worden. De 
positie van Bennekom blijft vaag in dat plaatje. 
Uitgelegd werd, dat vanuit het parochiebestuur niet 
meer geïnvesteerd wordt in kerken die niet blijven. 
Even later wordt toestemming gemeld voor 
verbouw van onze parochiezaal. De financiering is 
grotendeels door een legaat van een overleden 
Bennekommer. Dit wordt aangevuld door een 
bedrag uit het onderhoudsbudget van zTB en een 
bedrag van de Vereniging MVR. Wij hebben 
waardering voor de pragmatische medewerking van 
het zTB parochiebestuur aan deze verbouwing, 
maar we realiseren ons ook dat de parochie zTB dus 
nog steeds niet van harte investeert in de toekomst 
van Bennekom. Men kan eigenlijk niet om dat 
geoormerkte legaat heen. Het bisdom is ook 
akkoord vanwege dat legaat. Bij toestemming voor 
verbouw ontvangt het bisdom immers zo’n €12,000 
meer bisdombijdrage van zTB dan zonder toestem-
ming (9% van donaties en legaten). Conclusie: zowel 
de verbouwing als de toekomst van MVR Bennekom 
leunt op betrokken leden van onze eigen lokale 
geloofsgemeenschap. 

Over betrokkenheid gesproken: Een van onze 
kosters legde uit dat hij zich desnoods in allerlei 
bochten wringt om bij te dragen aan een waardig 
kerkelijk afscheid van een overleden lid van onze 
geloofsgemeenschap. Maar er kan toch niet van 
hem worden verwacht om hetzelfde te doen voor 
onbekenden uit Oosterbeek, die een kerkelijke 
uitvaart willen na sluiting van alle zTB kerken 
oostelijk van ons? Misschien kunnen we dit 
oplossen met extra vrijwillige kosters uit het oosten. 
Maar hier klinkt een belangrijk signaal: lokale 
betrokkenheid is belangrijk voor de motivatie van 
vrijwilligers. 

In dat verband is het zorgelijk, dat het zTB bestuur 
plannen presenteerde om parochiebrede werk-
groepen in te stellen in plaats van de huidige lokale 
werkgroepen. Dit naar analogie van het Titusbrede 
korenbeleid, in plaats van de lokale koren. Men 
opperde ook opheffing van lokale pastoraats-
groepen en locatieraden. Er moet volgens het zTB 
bestuur nog steeds toegewerkt worden naar het 
idee van 1 parochie op meerdere plaatsen, zolang 

we die meerdere plaatsen kunnen betalen. Dit werd 
ons dan verteld door een zwaar onderbemand 
centraal parochiebestuur van naast Henri nog maar 
3 leden en diverse moeilijk vervulbare vacatures. 
Iedereen ziet nu toch wel, dat centralisatie slecht is 
voor motivatie van vrijwilligers? 

Men verwacht weerstand tegen het afnemende 
belang van de lokale geloofsgemeenschap. Het was 
dan ook opvallend, hoe vaak ons voorgehouden 
werd dat het er niet om gaat dat “het zo gezellig is 
met elkaar”. Is de onderlinge betrokkenheid van 
mensen, het omzien naar elkaar, een hindernis op 
weg naar een gekozen doel? Of is dat nou juist het 
wezenlijke van kerk-zijn? 

Zeer positief was het opgeschreven doel om een 
meer gastvrije kerk te willen zijn. Jammer dat de 
praktijk soms weerbarstig is. Een actieve parochiaan 
die zich soms buitengesloten voelde omdat ze niet 
formeel katholiek was, werd aangeraden dan toch 
maar te kiezen om eerst helemaal katholiek te 
worden. En samenwerking met andere lokale PKN 
kerken gaan we niet actief aanmoedigen. 

Ook zeer positief was de opgeschreven aandacht 
voor vrijwilligers, inclusief vorming en toerusting. 
Daar hoort dan ook bij: het in vertrouwen 
delegeren van taken en verantwoordelijkheden 
naar deze vrijwilligers. Ook pastorale en liturgische 
taken. Dat is essentieel voor de toekomst van de 
kerk en haar missie, zeker in een tijd met steeds 
minder pastores. 

Laurens Beerepoot 

Vormseltraject Zalige Titus Brandsma 
parochie 
Beste Allemaal,  
In 2020 is er weer de mogelijkheid 
om het sacrament van het vormsel 
te ontvangen. Misschien denk je; 
vormsel, wat is dat eigenlijk? Is dat 
wel iets voor mij? Daar moet ik 
eerst wat meer over te weten 
komen. Daarom bieden wij jullie, samen met je 
ouders, de mogelijkheid om de informatieavond te 
bezoeken. Daar maak je kennis met ons en leggen 
we uit wat het vormsel inhoudt en wat we daar 
allemaal voor gaan doen. Na de informatieavond 
kun je beslissen of je mee wilt doen aan de 
voorbereiding op het Vormsel. 

De informatieavond wordt gehouden op vrijdag 
15 november om 19.30 uur (= aanvang) in de 
pastorie van de RK-kerk in Renkum, Dorpsstraat 1. 
Je kunt jezelf natuurlijk al wel aanmelden! Stuur 
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dan bij voorkeur vóór 8 november een email naar 
vormsel2019@gmail.com Zet daarin je volledige 
naam, email, telefoonnummer en je geboorte-
datum. Laat ook even weten met hoeveel mensen 
je komt, dan zorgen wij voor iets lekkers bij de 
koffie, thee en limonade. Heb je nog vragen mail 

dan ook naar bovenstaand 
email adres. 

Wij hopen je te zien op 15 
november! 

Namens de 
vormselbegeleiders, 

Liesbeth van der Werf 

“In welk huis voel jij je thuis?” 
Project St. Alexanderschool 30 oktober tot en met 

10 november 
De vraag “In welk huis voel jij je thuis?” staat 
centraal op de St Alexanderschool gedurende de 
twee weken na de herfstvakantie. Iedere drie jaar 
organiseert de werkgroep Identiteit van de St. 
Alexanderschool in samenwerking met het team 
een project over geloof en verschillende 
wereldreligies.  

Bij het zoeken naar antwoorden op de vraag kijken 
we niet alleen naar de wereldreligies, maar ook 
naar ons zelf en de ander. In welk (Gods-)huis 
voelen wij ons thuis? Wat doet het met ons als we 
een Godshuis bezoeken en leren over (andere) 
godsdiensten? Tijdens het project zijn we van plan 
om met de onderbouw de katholieke kerk te 
bezoeken en met de middenbouw een protestantse 
kerk en misschien ook een klooster. De bovenbouw 
bezoekt een moskee en een 
synagoge. Het thema ‘Ont-
moeting’ van de godsdienst-
methode ‘Hemel en Aarde’ 
sluit hier naadloos bij aan. 
Pastor Hans Lucassen komt 
ook op school om met de 
kinderen en het team van 
gedachten te wisselen over 
geloven. 

Op zondag 10 november om 10.30 uur wordt het 
project afgesloten in onze katholieke kerk met een 
gezinsviering. Alle groepen zullen hier een bijdrage 
aan leveren. Hans Lucassen is de voorganger en 
kinderkoor ‘Eigenwijs’ zingt. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om bij deze speciale gezinsviering 
aanwezig te zijn! 

Werkgroep Identiteit St Alexanderschool 

Taizé-vesper 15 november 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 15 november om 19.30 uur wordt er in 
de Katholieke Kerk aan de Heelsumseweg 1, 
Bennekom weer een Taizé-vesper gehouden, 
georganiseerd door de Raad van Kerken. Het thema 
van deze vesper is ‘Du zeigst mir den Weg’, naar 
een strofe uit een Taizé-lied. 

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé 
(Frankrijk) wil wereldwijd mensen uit verschillende 
kerkelijke tradities met elkaar verbinden. De 
vespers bestaan uit het samen zingen van 
eenvoudige meditatieve liederen, korte bijbel-
lezingen, gebed en stilte. Iedereen is van harte 
welkom om te zingen, tot rust te komen en elkaar 
na afloop van de vesper te ontmoeten. 

 

Datum: 15 november 2019 
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, 

Heelsumseweg 3, te Bennekom 
Aanvang: 19u30 
Thema: ‘Du zeigst mir den Weg’ (naar een strofe 

uit een Taizé-lied) 
Collecte: onkostenbestrijding van de dienst 

Taizéviering op zondag 13 oktober 
‘Negen uur!’ had Nardie gezegd om bijeen te komen 
voor het zingen voor de Taizé viering. Er moest nog 
goed geoefend worden. De liederen zaten er nog 
niet in. Na het gebruikelijke gestommel vooraf, gaan 
wij aan de slag en oefenen het hele repertoire. Dan 
even snel koffie drinken in de parochiezaal. 

Klokslag tien uur lopen wij de kerk in en nemen 
plaats in de drie voorste banken aan de linkerkant 
van het gangpad. De gong klinkt achter in de kerk. 
Marialda en Clemens schrijden naar voeren, en 
Clemens neemt het woord. Hij vraagt om te blijven 

mailto:vormsel2019@gmail.com
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staan voor het opsteken van een kaars voor de 
moeder van Ruud en John van der Linden die 
vanochtend is overleden op de leeftijd van 95 jaar. 
En om haar te gedenken. De kerk is stil. 

En dan beginnen wij te zingen: Alleluia, Slava tiebe 
Boze. Dan volgt het drempelgebed van Sytze de 
Vries. ‘Die ons geroepen hebt/ nog altijd ons ziet/ 
ons aanziet en wil kennen/ blijf naar ons vragen/…’ 
Het licht wordt vervolgens aangestoken en dan 
zingen wij ‘Als God ons licht zijt.’ De Taizéviering 
gaat zo verder: zingen, bidden, stilte. En het 
herhalende van de gezangen. Meditatief, maar ook 
heel mooi. Het repeterende nodigt allen uit om mee 
te zingen. Alsof het vanzelf gaat. Het laatste lied is 
‘Behüte mich Gott’. Ook dat lied herhaalt zich en de 
kerk zingt mee. Marialda en Clemens lopen bij de 
vierde of vijfde herhaling naar achteren en slaan op 
de gong ten teken van einde van de viering. En dan 
gebeurt er iets bijzonders. De gitarist Peter Bouter 
zet in voor het lied ‘Bless the Lord my soul’ en wij 
als koor zingen mee, en dat herhaalt zich. De kerk 
zingt mee en niemand maakt aanstalten om weg te 
gaan. Dit gaat enige tijd door en dan zet de gitarist 
het lied ‘Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi 
est’. De hele kerk zingt mee en dat gaat maar door. 
Onderwijl lopen wij naar achteren en wij blijven 
zingen… totdat de laatsten de kerk uit zijn. 

Hans Wilmink 

Geloven met je hart 
Op zondag 15 september vond in onze kerk de 
Kerkproeverij plaats. Vooraf was er veel publiciteit 
geweest onder het motto ‘Wie neem jij mee naar 
de kerk?’. De bedoeling van de Kerkproeverij is om 
een ‘buitenstaander’ te laten ervaren hoe een 
viering in een kerk in z’n werk gaat en wat een 
viering met je doet. En het was een succes! Er 
waren veel mensen naar onze kerk gekomen die je 
doorgaans niet in de kerk tegenkomt. 

 

Vóór de viering stonden Hans Lucassen en twee 
leden van de pastoraatsgroep, Gilles Ampt en Pieter 
Boers, bij de hoofdingang van onze kerk om 

iedereen welkom te heten. Gilles en Pieter deelden 
de liturgieboekjes ook uit. De titel van de viering 
was: “Geloven met je hart”. Het koor ARSIS opende 
met het lied ‘Huis van glas en steen’, en daarna 
heette Hans alle aanwezigen in onze kerk welkom 
en werd stilgestaan bij het overlijden van pater 
Hans Koenen. Hans Koenen was een inspiratie voor 
ons allen, met zijn wijsheid, zijn kennis van de 
bijbel, zijn voorbeeld tot zoeken naar verbonden-
heid, verbondenheid met jezelf, maar ook met de 
medemens. De openingstekst was ‘Verschil mag er 
zijn’: alle mensen zijn anders en verschillend van 
elkaar en dat mag er zijn. De Evangelielezing ging 
over de Goede Herder. Jezus vertelt hierin een 
gelijkenis: “Als iemand van u honderd schapen 
heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij 
dan niet de negenennegentig andere in de woestijn 
achter om naar het verdwaalde dier op zoek te 
gaan, totdat hij het gevonden heeft?” In de 
overweging ging Hans Lucassen hier verder op in. 
Herder zijn, wat is dat? Een vriend van Hans zei: 
“schapen houden: begin er niet aan, je hebt er veel 
werk mee!” En daar zat ‘m de crux. Herder zijn is 
best moeilijk. Het gaat er om dat je je dienstbaar 
opstelt, verzorgend naar de schapen. Niet 
vasthouden aan dogma’s of strenge regels, maar de 
wetten en regels benutten ten dienste van. Werken 
vanuit je hart. Ook geloven doe je vanuit het hart. 
Niet vasthouden aan dogma’s, maar leven met 
liefde, verbondenheid, jezelf niet voorop plaatsen. 

 

Na afloop van de viering was er koffie en thee 
achterin de kerk, met lekkere koekjes in de vorm 
van een hart, de leden van ARSIS hadden deze 
gebakken. Mensen die voor het eerst waren kregen 
een rondleiding door de kerk van Gilles Ampt. Ik 
sprak nog met een echtpaar dat ook voor het eerst 
op bezoek was. Zij waren van huis uit vrijzinnig. De 
vrouw: ‘al meer dan 25 jaar ben ik niet in de kerk 
geweest. Maar tijdens de overweging moest ik 
huilen. Zo mooi!’   Hans Wilmink 

Lees ook: bit.ly/bennekomsnieuwsblad 

http://bit.ly/bennekomsnieuwsblad
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Parochiedag-viering 2019 
Op zondag 22 september was er weer de jaarlijkse 
Parochiedag in onze geloofsgemeenschap. Het was 
prachtig weer en vele parochianen waren naar de 
kerk gekomen. Op het altaar stond een groot koor 
met leden van het gemengd koor, het kinderkoor en 
Arsis. De viering was zorgvuldig voorbereid en de 
koren hadden duidelijk veel gerepeteerd en waren 
goed ingezongen. Marian Bolscher ging voor en 
Willem van Wingerden was lector. 

De viering had als titel “………. zorgvuldig rent-
meesterschap”. Marian Bolscher gaf aan het begin 
van de viering aan dat de puntjes wellicht beter na 
de woorden hadden kunnen staan. Na de viering, in 
ons dagelijks leven, is het aan ons om onze handen 
uit de mouwen te steken en zodoende bij te dragen 
aan een ‘betere wereld’. Ieder natuurlijk naar eigen 
vermogen en talenten. De kinderen lieten dat ook 
zien in hun verbeelding: het hondje dat aan twee 
kinderen werd toevertrouwd om op te passen, 
terwijl de baasjes op vakantie gingen, werd heel 
goed verzorgd, ook al was dat soms moeilijk. De 
eigenaars van het hondje waren heel blij toen ze 
terugkwamen en zagen dat het zo goed ging met 
hun hondje. 

In haar overweging ging Marian verder in op de 
term ‘zorgvuldig rentmeesterschap’. Het is voor ons 
mensen niet altijd makkelijk rentmeesterschap op 
een goede manier in te vullen. Vragen die Marian 
daarbij – voor ons kerkgangers – stelde was hoe we 
als mens deze term een plaats geven in ons leven of 
hoe we de term een plaats kunnen ingeven. 
Belangrijk, in de ogen van Marian, is het om met 
zorg om te gaan met alles waarmee we in aanraking 
komen. Als je met zorg met iets of iemand omgaat, 
iets goed beheerd, oppassend bent dan kun je 
tevredenheid ervaren. Bij die zorg hoort ook, aldus 
Marian, verantwoordelijkheid dragen voor de ander 
en het andere. Marian gaf daarbij verschillende 
voorbeelden, zoals: zorg van ouders voor hun 
kinderen, zorg van leerkrachten voor hun leer-
lingen, zorg voor elkaar binnen onze geloofs-
gemeenschap. 

Marian sprak de volgende wensen uit: 

Laten we ons inspannen voor een wereld, voor onze 
leefomgeving, voor de samenleving, voor onze 
geloofsgemeenschap. 

Waar mensen tot leven kunnen komen, waar 
respect voor elkaar groeit. 

Waar mensen warmlopen voor elkaar en allerlei 
voorstellen om de aarde te behouden. 

Waar vrede en vreugde geen droom is maar realiteit 
kan worden. 

Dat is denk ik wat we allemaal graag willen/graag 
zien, toch… 

In het lied dat bij wegzending werd gezongen stond 
dat God ons erop uitstuurt. Het refrein is meteen 
een opdracht voor ons allemaal: 

“Ga, ga de wereld kleuren met handenvol, vol 
schitterend licht, Kom laat de geest gebeuren, de 

aarde krijgt een nieuw gezicht.” 

Aan het eind van de viering had onze locatieraad-
voorzitter verheugend nieuws: de uitbreiding van 
onze parochiezaal kan doorgaan! Er is toestemming 
van het Bisdom en van het zTB-bestuur. 

Elders in dit blad vindt u een verslag van de 
activiteiten ná de viering.  

Arno de Bruin 

Parochiedag in Bennekom 
Bij het wakker worden, zondag 22 
september, scheen de zon al 
vrolijk volop in Bennekom. Dat 
belooft een mooie dag te worden 
met het vieren van onze 
parochiedag, we hebben er zin 
in!!! Het locatiebestuur had aan 
het gemengd koor gevraagd er 
deze editie handen en voeten aan te geven en dat 
hebben we met z’n allen graag gedaan. Het leuke 
en uitdagende is dat er steeds een andere 
vrijwilligersgroep een verrassingselementje aan zo’n 
dag kan geven. De start was natuurlijk een mooie 
viering met ALLE koren en daarbij viel op dat het 
kinderkoortje het afgelopen jaar flink gegroeid is. Ze 
hebben enthousiast meegedaan met de gezamen-
lijke repetities en het was een lust voor oog en oor 
hen zo bezig te zien, wat later beloond werd met 
een daverend applaus. De “klapper” kwam na de 
viering toen onze locatievoorzitter Peter het woord 
nam en vertelde dat uiteindelijk het licht op GROEN 
stond voor de verbouwing van de parochiezaal, dus 
gaan we naar iets heel moois toe groeien. Peter 
zette ook Janneke Postma in het zonnetje vanwege 
haar grote aandeel in het vergaren van 
geldmiddelen voor de “verbouwingsonkosten” door 
middel van haar verkooptalenten van eerste klas 
tweedehands kleding uit haar “Boetiek Maria” op 
Vlegeldag. Na de viering was er natuurlijk alle tijd 
om lekker koffie/thee/limonade te drinken en 
natuurlijk met wat lekkers er bij. Daarna was er 
voor de liefhebbers een prachtig piano concert, 
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uitgevoerd door Xander Postma, waar velen met 
volle teugen van genoten. Daarna werd een 
“plaatsnamen kwis” uitgedeeld en toegelicht door 
Truus, waar iedereen enthousiast aan begon. 
Ondertussen werd er een drankje en sapje 
ingeschonken met lekkere versnaperingen. Binnen 
en buiten was het een gezellige drukte van belang. 
Ook werd druk gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid lootjes te kopen om de Paaskaars te 
winnen. Er was tevens gezorgd voor twee heerlijk 
zelfgemaakte soepen en andere hartige lekkernijen; 
daaruit blijkt maar weer dat het gemengd koor niet 
alleen maar goed is in zingen!!! Voor de “jongeren” 
was in samenwerking met “On The Road” iets leuks 
verzonnen in de Torenzaal en met wat lekkers er bij. 
Dat is helaas in het water gevallen, de moeders 
vertrokken en namen de kinderen mee, heel 
jammer. Volgend jaar gaan we het weer proberen, 
maar gaan we het met z’n allen anders aanpakken. 
Het winnende lootje was no. 381, helaas was de 
winnaar of winnares niet meer aanwezig om de 
Paaskaars in ontvangst te nemen, die moet zich dan 
nog gaan melden bij Pieter Boers. Hans Westendorp 
met zijn dochter en Ton Gommers waren de 
winnaars van de “kwis” en konden een mooie kaars 
in ontvangst nemen. Al met al weer een geslaagde 
en bijzondere parochiedag waar met plezier op 
terug gekeken kan worden. Een hartelijke groet aan 
allen van het gemengd koor, Pieter Boers. 

Kookgroep Heilig Boontje 
Op zondag 1 december hebben 
we weer een gezamenlijke 
maaltijd gepland. Op deze 
1e adventszondag is er geen 
viering in onze kerk. Die is in 
Wageningen i.v.m. de opening 
van het Jaar van de Eucharistie. 

Toch willen wij enige aandacht besteden aan de 
1e adventzondag. Daarom is er voorafgaand aan de 
maaltijd een bezinningsbijeenkomst in de kerk. 
Deze begint om 17 uur en duurt ongeveer een 
½ uur. Deze bijeenkomst staat los van de maaltijd u 
hoeft zich hier niet voor op te geven. Als u wilt kunt 
u daarna aanschuiven aan de tafels van het Heilig 
Boontje. 

Wij serveren voor u een heerlijke maaltijd van 3 
gangen. Laat u verassen door een winters menu! 
We beginnen dus nu om 17.30 uur en u kunt bij de 
maaltijd aanschuiven voor € 7,50 p.p. en € 5 voor 
kinderen .Consumpties zijn € 1. 

Opgave en eventuele dieetwensen graag vóór 
woensdag 27 november bij Hermine Wilmink: 

hermine@planet.nl. Het maximale deelnemers is 
36. Mocht u niet zo mobiel zijn laat het ons weten , 
dan proberen wij vervoer te regelen. 

Kijk ook eens op de onze website bit.ly/heilig-
boontje voor meer informatie. 

Sfeervolle lampionnetjes in het donker: 
Sint Maarten optocht op maandag 
11 november 

 

Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten 
lampionnenoptocht zich bijna aandient. De optocht 
is op maandag 11 november om 17:15 uur. De 
optocht is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 
jaar, maar oudere kinderen mogen natuurlijk ook 
gezellig meelopen. 

De optocht begint direct om 17.15 uur in de kerk 
aan de Heelsumseweg te Bennekom. Vervolgens 
lopen we in een lange stoet achter Sint Maarten op 
zijn paard naar het veld bij het Papenpad. Daar 
luisteren we samen naar het verhaal van Sint 
Maarten dat heel boeiend wordt verteld en 
uitgebeeld.  

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om 
personenauto’s op het plein voor de kerk te 
parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de 
start van de optocht. Parkeren bij de Plus is een 
goede optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam 
(of wordt het binnen in de kerk gevierd). 

Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst! 
Werkgroep Sint Maarten Bennekom 

Vlegeldag 2019 
Woensdag 28 augustus was het weer zover, 
Vlegeldag in Bennekom en dan natuurlijk ook 
“feest” op ons kerkplein. Traditie getrouw was het 
weer schitterend weer, warm, warmer, warmst!!! 
De “Vlegels” hebben het weer gezellig druk gehad 
om het weer super gezellig te maken en dat is met 
de hulp van heel veel parochianen weer prima 
gelukt. En dat moet worden gezegd, het was 
overweldigend, veel taarten zijn er gebakken (van 
een top kwaliteit), actieve koffie/thee schenksters 
en zeer goede verkopers(sters) voor de kleding, 

mailto:hermine@planet.nl
http://bit.ly/heilig-boontje
http://bit.ly/heilig-boontje
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boeken en andere artikelen. Zaterdagmiddag 
24 augustus had Janneke met haar hulpen al een 
voorpretje met de verkoop van de eerste klas 
tweedehands kleding en met een prima resultaat. 
Woensdag was het de hele dag een gezellig komen 
en gaan van het publiek. Er was een grote partytent 
neergezet waaronder men heerlijk wat kon drinken 
en snoepen van al het lekkers. Ook was er dit jaar 
een muzikanten duo dat voor de vrolijke noot 
zorgde. Ook de kerk was in orde gebracht, zodat 
men daar rustig in kon rondwandelen om het een 
en ander te bezichtigen of in de banken kon gaan 
zitten voor gebed of rust, met op de achtergrond 
mooie muziek van Maria liederen. De opbrengst van 
dit alles was weer naar volle tevredenheid. Janneke 
met “Boetiek Maria” € 450 en de andere artikelen 
gezamenlijk € 343, met de kosten eraf een totaal 
van een kleine € 700!!! Moe, maar voldaan hebben 
we deze dag afgesloten. Rest mij, namens de 
“Vlegels” een iedereen van harte te bedanken, de 
“opbouwers” en de “opruimers” van deze dag en 
alles wat daar tussen zit, we zijn super trots op jullie 
allemaal!!! Hopen er volgend jaar weer net zo tegen 
aan te gaan. 

Een groet van alle “Vlegels”, Pieter Boers 
 
 

Inspiratie-avonden Chagall en Mozes 

 
Marc Chagall, Mozes, 1965, Kleurenlitho 

Marc Chagall (1887-1985) behoort tot de belang-
rijke beeldende kunstenaars van de vorige eeuw. 
Zijn kleurgebruik is erg bijzonder. Naast schilderijen 
heeft hij een groot aantal zwart/wit- en kleuren-
litho’s gemaakt. Een aanzienlijk deel van zijn 

werken is geïnspireerd door zijn joodse komaf en 
vooral zijn eigen visie op de verhalen van de Bijbel. 
Werken van Chagall zijn te zien in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam, maar een aantal litho’s van 
Chagall zijn ook in Bennekom te bewonderen. 

Op 5 en 19 november zullen in de Maria Virgo 
Regina kerk, Heelsumseweg 1 te Bennekom, twee 
inspiratie-avonden gehouden worden over Chagall 
en Mozes. Op 5 november zal Ben Piepers spreken. 
Ben is theoloog en heeft zich verdiept in de kunst 
van Chagall, met name de inhoudelijke duiding van 
zijn werken. Op 19 november zal Pieter Zuidema 
spreken. Pieter is directeur van het Chagall 
Research Centre in Amsterdam en is de grootste 
Chagall expert in Nederland. 

Het programma voor beide avonden is: 

Vanaf 19:30 uur: Ontvangst met koffie/thee 
20:00 uur:  Toneel 

Muziek (Cello muziek/ Piano en 
dwarsfluit) 
Presentatie over litho’s van 
Chagall en relatie tot Mozes 

± 21:30 uur: Napraten onder genot van een 
drankje 

De inspiratie-avond op 5 november zal gaan over de 
litho’s van Chagall en de boodschap van Mozes. 
Deze avond begint met een toneeluitvoering “En zo 
op de aarde” van André Malraux in bewerking van 
Machteld Vos de Wael, gevolgd door live muziek op 
cello door Maria Trinn. Vervolgens zal Ben Piepers 
vertellen over de litho’s van Marc Chagall en de 
betekenis van de Tien Woorden, die Mozes 
ontvangt op de berg Sinaï. Hij zal de oude woorden 
actualiseren in het licht van de toneeluitvoering. 

De inspiratie-avond op 19 november zal gaan over 
Chagall en Mozes als boodschapper. Net als op 
5 november zal deze avond beginnen met een 
toneeluitvoering “De vuurwerkbom” van Machteld 
Vos de Wael, gevolgd door live muziek op piano en 
dwarsfluit door Conny van den Broek en Martine 
van Egdom. Dan zal Pieter Zuidema spreken over 
Mozes en Chagall als boodschappers van God, van 
waarden die groter zijn dan zij zelf. Naast 
voorwaarden om als boodschapper te functioneren 
is er aandacht voor het gouden kalf, de woede van 
Mozes, de tweede kans…. Tevens zal verbinding 
gemaakt worden met de toneeluitvoering. 

Mis deze avonden niet! 
De toegang is vrij. 
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Met goede handen 
geholpen 

Het is niet altijd makkelijk te 
werken in een land als Bolivia. 
Maar ondanks een niet erg 
meewerkende overheid gaan 
Patricia en haar medewerkers van ENDA zeer 
gemotiveerd en met kracht door om het leven en 
de toekomst van meisjes en adolescenten in El Alto 
te verbeteren. Om na het proces van resocialisatie 
een grotere kans op de arbeidsmarkt te hebben 
wilde ENDA het aanbod van 
opleidingsmogelijkheden uitbreiden. Na vele 
maanden onderhandelen kreeg ENDA eindelijk 
toestemming van het Ministerie van Onderwijs. 
Omdat ENDA geen opleidingscentrum is, zijn het 
technische workshops gaan heten. 

De kwetsbare (tiener-)meisjes hebben nu keuze uit 
13 workshops. Naast de bakkerij-, naai- en brei-
workshops hebben ze nu ook de mogelijkheid om 
zich te bekwamen in chocolade, manicure, 
cosmetica, kapper, gebruik van industriële 
fornuizen, haken en poppen maken. Veel van de 
inventaris en materiaal voor de nieuwe workshops 
hebben ze met geld uit Bennekom kunnen 
aanschaffen. De meisjes volgen enthousiast de 
verschillende workshops, zijn verbaasd over hun 
kunnen en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. 
Als hun interesse is gewekt in een bepaalde 
workshop kunnen ze hun kennis verdiepen met 
aanvullende lessen. 

Behalve voor opleiding is er ook veel aandacht voor 
de geestelijke en lichamelijke gezondheid, hygiëne 
en voeding van de meisjes. Wij hebben in 2018 
kunnen bijdragen aan de inrichting van een 
polikliniek. Hier hebben een dokter, psychiater, 
voedingsdeskundige en assistent verpleegkundige 
sinds juli 2018 al veel meisjes geholpen: meisjes 
met drugs- en alcohol problemen en slachtoffers 
van geweld en prostitutie zijn verzorgd door de 
dokter en veel meisjes kwamen bij de psychiater 
i.v.m. depressie, angst, seksueel geweld en 
verslaving. 

Patricia en haar collega’s zijn heel dankbaar voor 
onze trouwe hulp en interesse in hun werk. Wij 
willen hen blijven steunen om de meisjes de kans te 
geven op een betere toekomst voor hen en hun 
kinderen. 

Helpt u mee? 

 
 

 

Bij- en vogelvriendelijk inrichten van de 
tuin 

Volgende stap gezet 
Samen met Bloemrijk Bennekom – een bewoners-
initiatief dat Bennekom aantrekkelijker wil maken 
voor wilde bijen en vlinders – heeft de tuingroep in 
de zomer het perceel achter het liturgisch centrum 
onder handen genomen. In het voorjaar waren al 
bijenbosjes gecreëerd door het planten van nectar- 
en besrijke inheemse struiken, zoals meidoorn, 
krentenboom, rozen etc. In de zomermaanden is de 
grasmat afgeplagd zodat hier een kruidenrijke 
vegetatie kan ontstaan. Begin juli zijn we begonnen 
met het afplaggen van de grasmat. Door de hitte 
was dit een behoorlijke klus. Hiervoor is een 
graszodesnijder gehuurd en daarmee is op één 
zaterdag de hele grasmat afgeplagd op een 
meanderende grasstrook na die dient als 
wandelpad. Bij het afplaggen was het droge weer 
van de maanden ervoor in ons voordeel, want 
hierdoor konden we de zodes redelijk makkelijk 
loskrijgen. De zodes zijn op 20 juli gratis afgevoerd 

Financieel overzicht 2018

Baten €

Collectes: 11 februari 2018 98,55

               Kerst 2018 578,82

Donaties en losse giften 502,50

Bridgedrive november 2018 1921,00

Ontvangen rente in 2018 6,77

Verkoop kerstkaarten en handwerk artikelen 2018 788,75

3896,39

Lasten

kerstkaarten en handwerkartikelen 521,87

aanpassing en inrichting van 2 poliklinieken 3352,40

werkplaats chocolade, handwerk en cosmetica 4481,38

bankkosten 71,86

8427,50

Financiële reserve 31-12-2017 € 11.473,40

Financiële reserve 31-12-2018 € 6.942,29

Financiele reserve 20-09-2019 7.418,92    

 

Wageningen, 20 september 2019 

Met hartelijke groet, namens de groep voor 

Missie, Ontwikkeling en Vrede, 

Nelly Beerepoot-Commandeur 

Wilt u meer weten over het project of foto’s 

bekijken van de laatste twee gesponsorde 

projecten? Stuur een e-mail naar: 

nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl 

Uw giften zijn welkom op rek.nr. 

NL11 RABO 0307 0604 38, 

RK Parochie zTB, inzake Bolivia 

mailto:nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl
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door Wim van Grootheest en Han ten Ronde en als 
dank hebben wij hen ieder een heerlijke taart van 
Mekking gegeven. Van beide kanten vernamen we 
dat zij en hun families daar heerlijk van gesmuld 
hebben. 

 

Een aantal jaren geleden was er al voor gezorgd dat 
het hemelwater van het dak in de tuin terecht 
komt, en niet meer in het riool. De grond rond de 
kerk is zo goed waterdoorlatend dat het 
hemelwater direct wegzakt. Dat is jammer want 
dan komt het niet meer ten goede aan de vegetatie. 
Om die reden hebben we een “natte plek” gemaakt 
daar waar het hemelwater de tuin instroomt. Ook 
dit was een behoorlijke klus waar met name Klaas 
en Luuk van der Meulen flink hebben bijgedragen. 
Er werd een groot gat gegraven waarin bentoniet 
(zwelklei) werd gestort om de bodem van de wadi 
minder waterdoorlatend te maken. En er werd 
schelpengruis op de rand aangebracht om dit stuk 
kalkrijk te maken. Na diverse testen door het vullen 
met water werd geconcludeerd dat de natte plek 
veel water vasthoudt (wat de bedoeling is) en kon 
het gat weer volgestort worden met grond. Het 
resultaat is zeer fraai geworden: er is als het ware 
een bronnetje ontstaan en een klein beekje als het 
hard heeft geregend. Juist op zo’n nat gebiedje 
hopen we dat een mooie vegetatie ontstaat die ook 
in droge zomers mooi kan blijven. Het natte 
gebiedje is ook geschikt als drinkplaats voor 
insecten of vogels, maar ook kikkers, salamanders 
en waterplanten zullen er een plek vinden. Het is 
een belangrijk onderdeel van de natuurtuin. 

Op 14 september zijn er verschillende mengsels van 
inheemse kruidensoorten gezaaid. Een belangrijke 
eis was dat ze van nature thuis horen op de 
zandgronden zodat ze zich kunnen handhaven. Ook 
als ze niet bloeien zijn ze belangrijk als waardplant 
voor de rupsen, eieren of poppen van onze wilde 
bijen en vlinders, een belangrijke eis voor de 
overwinteringskans van insecten. Kwekerij de 
Cruydthoeck heeft de zadenmengsels geleverd. 

Deze kwekerij is gespecialiseerd in het leveren van 
zaden van inheemse kruidensoorten (zie 
www.cruydthoeck.nl/). 

Vanaf nu moet vooral de natuur zijn werk doen, 
door er voor te zorgen dat het zaad goed kiemt, en 
dat de eerder geplante bijenbosjes goed aanslaan. 
Maar, we zijn nog niet klaar, want een belangrijke 
wens is dat niet alleen insecten en vogels, maar ook 
mensen kunnen gaan genieten van de tuin. Daarom 
willen de tuin toegankelijk maken door een poort te 
plaatsen net voorbij de rotonde aan de Kerkhoflaan, 
en een bezinningsbank te plaatsen. Dit kan dan een 
mooi rustpunt of meditatieplek zijn voor wande-
laars in het centrum van Bennekom of voor 
bezoekers aan de kerk. Voor de poort en de 
bezinningsbank zijn we opnieuw Ede-Doet Cheques 
gaan sparen. De kosten worden geschat op € 1500 
en het ziet er naar uit dat we dit streefbedrag zeker 
gaan bereiken. 

Op dinsdag 24 maart wordt er een avond over 
biodiversiteit georganiseerd in onze Maria Virgo 
Regina kerk en zal het verhaal over de aanleg van 
de tuin, en de gedachte daarachter, nog een keer 
verteld worden. Inclusief de beelden van de aanleg. 
Het plan is nu om de tuin op zaterdag 18 april 2020 
(de dag van de Nationale bijentelling, NL zoemt) 
feestelijk te openen maar de ontwikkeling van de 
tuin is ook bepalend voor de openingsdatum. Hoe 
dan ook, meer informatie volgt. 

Ineke Ammerlaan & Dianne Somhorst 
(namens Bloemrijk Bennekom) 

Klaas van der Meulen & Gerard Bolscher 
(namens de tuingroep) 

 
 

Collecte opbrengsten 3e kwartaal 2019 
van 1 juli t/m 30 september 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de 
collecteopbrengsten over het derde kwartaal van 
2019, met vergelijkende cijfers over 2018. 

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. 

https://www.cruydthoeck.nl/
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1e collecte 

2019 € 2018 € 

30-jun Tituszondag 1-jul 79.22 

7-jul 135.60 8-jul 91.37 

14-jul 118.27 15-jul 91.70 

21-jul 91.01 22-jul 71.21 

28-jul 88.10 29-jul Tituszondag 

4-aug 56.70 5-aug 105.37 

11-aug 77.71 12-aug 92.37 

18-aug 74.20 19-aug 76.30 

25-aug 51.25 26-aug 64.45 

1-sep 102.61 2-sep 96.80 

8-sep 141.15 9-sep 71.01 

15-sep 142.74 16-sep 115.38 

22-sep 132.39 23-sep 133.60 

29-sep 
367.48 

Tituszondag 
30-sep Tituszondag 

totaal: 1,579.21 totaal: 1,088.78 

De collecteopbrengsten over het derde kwartaal 
van 2019 zijn dit keer duidelijk hoger dan vorig jaar. 
Dat komt omdat er in 2018 twee Titusvieringen 
waren buiten Bennekom (hier geen collecte op-
brengsten). In 2019 was dat één buiten Bennekom 
en één in Bennekom. 

2e collecte tbv. goede doelen: 

2019 € DOEL: 

7-jul € 163.91 Caritas 

14-jul 157.60 Cordaid / Vluchtelingen 

21-jul 98.85 Edukans 

28-jul 110.30 Leger des Heils 

4-aug 88.10 caritas 

11-aug 106.95 Amnesty International 

18-aug 109.84 Manege zonder drempels 

25-aug 82.51 Miva 

1-sep 117.75 Stichting Present Ede 

8-sep 381.95 
Stichting Hulpkaravaan, 

Tree of Life 

15-sep 178.34 Caritas Bennekom 

22-sep 196.49 Artsen zonder Grenzen*) 

29-sep 386.33 PAX Vredesweek*) 

totaal 2,178.92 
 

*) In het halfjaarlijks schema van gekozen goede 
doelen voor de 2e collecte was vastgelegd dat er op 
zondag 22 september gecollecteerd zou worden voor 
de PAX vredesweek. Dat hebt u ook kunnen lezen in 
ons NieuwSBlad. Op zondag 29 september zou de 2

e
 

collecte bestemd zijn voor Artsen zonder Grenzen. 
Echter dat was de Tituszondag, waarvoor de viering 

en het boekje centraal wordt samengesteld door de 
zTB parochie. Helaas is daarbij over het doel van de 
2e collecte niet gecommunicerd zodat wederom is 
gecollecteerd voor de PAX vredesweek. Omdat 
hierdoor de donatie aan Artsen zonder grenzen 
dreigde te vervallen is besloten de 2

e
 collecte van 22 

september hieraan te wijden. 

De opbrengsten van de 2e collecte zijn over het 
algemeen, maar ook in totaal over het afgelopen 
kwartaal, duidelijk hoger dan die voor onze eigen 
parochie (heel sociaal). Een uitzondering hierop 
betreft de Tituszondag van 29 september. De kerk 
zat helemaal vol en de collecteopbrengsten waren 
dan ook navenant, echter er was toen nauwelijks 
verschil in opbrengsten tussen de eerste en de 
tweede collecte (een constatering). Vergelijkende 
cijfers over 2018 geven heeft hier niet zo veel zin 
omdat de doelen waarvoor gegeven is jaarlijks 
verschillend zijn. Wel valt het op dat naarmate het 
doel van de tweede collecte beter en uitvoeriger 
wordt toegelicht, dit een duidelijk positief effect 
heeft op de hoogte van de collecteopbrengst. 

Extra donatie: 
De toelichting op het werk van de Stichting 
Hulpkaravaan m.b.t. het project Tree of Life dat zich 
inzet voor en hulp bied aan zwangere vluchtelingen 
vrouwen in Griekenland, heeft iemand zó 
aangesproken dat hij/zij na de viering nog een 
enveloppe met een aanzienlijke donatie heeft 
nagebracht. Heel hartelijk dank daarvoor. 

In het 4e kwartaal zijn de 2e collectes bestemd voor: 

6-okt Wereldmissiedag Kinderen Missio 

13-okt Willemshoeve 

20-okt Missiezondag Missio 

27-okt Hospice Bennekom 

3-nov Caritas 

10-nov 
Project St.Alexanderschool tbv het in 
aanbouw zijnde 'Mooi-Leven-Huis' in 

Bennekom 

17-nov Nationale Jongerencollecte 

24-nov Oase Oosterbeek 

1-dec geen viering in Bennekom 

8-dec Caritas 

15-dec Solidaridad / MOV 

22-dec bisschoppelijke advents actie 

24-dec ENDA Bolivia / MOV 

25-dec Solidaridad / MOV 

29-dec Tituszondag 

Locatieraad; Gerard Bolscher 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

 

mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 

Katholiek Vrouwengilde 
9 September, K.V.G. ledenvergadering, met een korte viering vooraf. Diny 
Booyink heeft ons een prachtige meditatieve korte video getoond over de 
speling van licht op het water. Het thema licht stond centraal in deze 
prachtige viering, kort, maar krachtig. Dit omdat het thema: “speuren naar 
God, sporen van God” was. Diny neemt ditmaal Gods aspect “het Licht der 
wereld” in beschouwing. We hebben allemaal samen koffie gedronken met 
een soesje en daarna begon de Ledenvergadering. We herdenken onze 
gestorven leden. De contributie blijft hetzelfde en u kunt het bedrag en het 
banknummer vinden op de binnenkant van uw blauwe programmaboekje 
van ons KVG. Mensen krijgen bloemen of een VVV bon voor hun inzet om de 
viering tot een succes te maken of voor andere inspanningen. Dan komen 
de notulen, de genoemde Melania bridge drive blijkt afgelopen seizoen niet te zijn doorgegaan. Notulen 
worden goedgekeurd. Het jaarverslag wordt aangevuld met de mededeling dat Marian Hulsbosch in het 
bestuur blijft. Met hartelijke dank aan Neeltje Nakken onze secretaris. En er is het financieel verslag, 
ditmaal voor de laatste maal van de hand van Margreet Barten. Zoals altijd prima kloppend. Waarvoor dank 
Margreet. En er wordt afscheid genomen met een theedoos, vrolijk met pixel-schilderij (door Inge) versierd. 
En met een plant, “het Liefdesappeltje” genoemd, toepasselijk vonden wij als bestuur. In 12-13 jaar samen 
besturen is lief en leed gedeeld en hard gewerkt. We hebben Margreet Barten en Beppie Govers (vice-
voorzitter) als dank van het bestuur, mee uit genomen naar het Zandsculpturenmuseum in Garderen. En de 
koffietafel aldaar samen genoten. Het was prachtig weer. En een heerlijke dag.  

Afscheid 9 september 2019 Jaarvergadering KVG van oud-bestuursleden Beppie en Margreet en 
overhandiging voorzittershamer en bel aan bestuurslid Inge. 

Lieve Beppie, alert, denkt goed mee 
Maar hoe zit het dan met de koffie, de saucijsjes en de thee? 
Tussen neus en lippen door zet ze in het zaaltje alles klaar 
Al 12 jaar, zo’n lange periode is voor een bestuur een unicum, nietwaar? 
Heel onopvallend en reuze dienstbaar. 
En wie is er onder ons, die geen verjaardagskaart in de brievenbus vond? 
Dat is helemaal door Beppie georganiseerd, jarenlang brengt ze deze kaarten al rond. 

Lieve Margreet, als jij minister van financiën was, 
zat ons land nu goudgerand en goed bij kas 
Met behulp van Don zoveel mogelijk doen en materiaal besparen, 
het geld voor ons allen goed bewaren. 
Dertien jaar bij dit bestuur 
Consequent werkte je vol vuur. 

Daarna komt er een schriftelijke stemming van de leden in de ledenvergadering voor de benoeming van de 
nieuwe voorzitter, zoals in de statuten is bepaald. Henny had vrolijke stembriefjes gemaakt. Alle stemmen 
waren voor Inge Wijngaard. En zo gaf ik na 12 jaar dienst als voorzitter mijn hamer en bel over aan Inge 
begeleid met een gedicht. Lieve Inge, je krijgt van mij twee attributen die voor de voorzitter zijn. DE 
HAMER: heeft VIER LINTEN met opschrift: 

LINT 1: IK VAL AAN, VOLG MIJ 
 Voordat wij onszelf beschaafde mensen konden noemen, 
 riep een voorzitter, LEES; Stamhoofd: “iedereen in de voorste rij 
 Ik val aan, pak uw wapenen en volg mij” 
 En zo konden wij nadien de dapperen roemen. 
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LINT 2: MOED, BELEID EN TROUW 
 Maar in iets beschaafder tijden 
 werd het moed, beleid en trouw 
 En gaf men er de voorkeur aan de strijd te mijden, 
 van wapengekletter en onmin krijgt men berouw. 

LINT 3: ENDE DESESPEREERT NIET 
 Dat zegt een lint aan de voorzittershamer, 
 oftewel overleg, ende wanhoop niet 
 Het lijkt hier eerder op de Tweede Kamer, 
 wie regeert die vooruit ziet. 

LINT 4: VERANDERING ALS DE ALTIJD AANWEZIGE CONSTANTE 
 Het laatste lint zegt: 
 Verandering als de altijd aanwezige constante, 
 dat is wat tussen ons allen een verbinding legt 
 Zo is iedereen elkaars verwant(e) 

Lieve Inge hier is dan de hamer, leg hem te ruste in de bureaulade van je studeerkamer. En dan de heldere 
KOPEREN BEL: 

 Is om slechts zelden mee te swingen, 
 maar als herrie en lawaai uw wijsheid overstemt, 
 wordt hiermee hopelijk iedere andere stem gedempt. 

En dan maak ik van de gelegenheid gebruik met een gedicht afscheid te nemen als voorzitter van de LEDEN: 

 De leden van het KVG krijgen een welgemeend compliment 
 Ze zijn elke jaarvergadering trouw en behoorlijk voltallig present 
 Dat fenomeen is bij veel verenigingen ongekend 
 Hiep, hiep hoera dus dames, straks proosten we daarop, 
 Maar eerst blijven we nog even helder in ons kop(pie)  
 Jullie keken zo’n 12- 13- 14 jaar tegen ons aan, 
 maar de liefde is nooit vergaan, naar onze leeftijd kraaide geen haan 
 De leden waren rustig met ons nog wat jaartjes verder gegaan 
 Lieve dames we houden van jullie, 
 daarom zullen wij nu, ver over datum, toch maar gaan. 

Daarna introduceert Inge als kersverse voorzitter de zittende en de nieuwe mensen in het bestuur: 

 Inge Wijngaard nu als voorzitter 
 Henny de Nijs nu als nieuwe vice-voorzitter 
 Neeltje Nakken als secretaris 
 Marlise Peters als nieuwe penningmeester 
 Lia Fintelman als bestuurslid 
 Agnes Gielink als bestuurslid en contactpersoon Wijkleidsters 
 Marian Hulsbosch als bestuurslid 
 Ria Roelofs als nieuw bestuurslid 
 Gea Kleipool als bestuurslid 

Bij de rondvraag vraagt Truus Appelman over andere manieren om nu Melania te blijven financieren. 
Wageningen financiert mee en de slotavond van ons KVG wordt dit jaar door Melania georganiseerd. Inge 
had ook nog een idee voor Melania. En als u misschien nog ideeën heeft over een manier om inkomsten 
voor dit goede doel te werven vertel het Marian Bolscher. Riet Kroes bedankt het voormalige bestuur en 
wenst het nieuwe veel succes. En dan lieve lezers dank u wel voor het lezen van de stukjes over ons KVG 

 Ik, Gea Kleipool, stop er nu mee 
 Ga hopelijk nieuwe activiteiten ter hand nemen 
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 En thuis eindelijk eens de ramen zemen 
 Ik wens u allen als lezer een goed seizoen 
 In onze kerkgemeenschap is altijd iets interessants en nuttigs te doen. 
Van de nieuwe voorzitster 

9 september ben ik uw nieuwe voorzitster geworden. Gea heeft in het voorafgaande stuk de vergadering 
van 9 september al uitgebreid behandeld. 

Op 7 oktober hadden we een interessante lezing over Burgers’ Dierenpark door mevrouw Johanna van 
Nieuwstadt-van Hooff. Wij KVG leden hadden het geluk dat ze nog één keer deze lezing wilde geven. Ze 
vertelde dat Burgers Dierenpark oorspronkelijk in ’s-Heerenberg is gesticht in 1913 en pas in 1924 naar 
Arnhem is verhuisd. In 2013 is het 100-jarig bestaan van Burgers‘ Zoo gevierd. De vierde generatie staat nu 
aan het roer. Ze hebben zich ingezet voor het welzijn van exotische dieren. De ruime verblijven van 
Burgers’ Zoo  moeten zo veel mogelijk overeenkomen met hun oorspronkelijke leefgebieden. Ecodisplay's 
zijn deze genoemd, waarin dieren in een sociaal verband kunnen samenleven. Doordat de bezoekers de 
dieren in hun natuurlijk gedrag beleven, worden zij zich bewust van het belang van het behoud van de 
diversiteit van natuur en milieu. 

Stichter van dit eerste particuliere dierenpark in Nederland is Johan Burgers (1870 – 1943). De tweede 
generatie, Reinier en Lucie van Hooff-Burgers, weet in de Slag om Arnhem met gevaar voor eigen leven het 
park in stand te houden. De derde generatie, Antoon en Greet van Hooff-Wierenga breidt Burgers’ 
Dierenpark uit van 12 tot 42 hectaren. Het biedt nu veel ruimte aan sociaal levende diergroepen in de 
revolutionaire ecodisplay's, zoals de Safari, de Bush, de Desert en de Ocean. Nu leidt de vierde generatie, 
Alex en Bertine van Hooff-Nusselder het park. De Zoo heeft een stevige zakelijke basis met een groot 
congrescentrum, een binnenspeeltuin en een Zuidoost Aziatisch regenwoud. Het eeuwfeest van de 
Koninklijke Burgers’ Zoo is dan ook groots gevierd. 

Agenda komende KVG gebeurtenissen: 

4 november: Lezing over Noord Korea door de heer Stuyt. Dit wordt een verrassende avond over hoe de 
mensen na 70 jaar onderdrukking door de Kim dynastie leven. Introducees/gasten zijn welkom en betalen 
€3,- voor het bijwonen van de bijeenkomst. Plaats: Parochiezaal, aanvang 20:00 uur. Koffie/thee vanaf 
19.30 uur. Gastvrouwen: wijk 2 

2 december: Sinterklaasavond 
Met vriendelijke groet namens het KVG bestuur, Inge Wijngaard 

 

Meer weten over pleegouderschap? 
Kom naar de informatie avond: wat is 

pleegzorg/pleegouderschap? Op 5 november om 
19.30 uur in het bedrijfsrestaurant en de centrale 

hal van het gemeentehuis, Bergstraat Ede. 
Aanmelden niet nodig, vrije inloop. 

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd 
niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in 
de week of in de maand. Voor deze kinderen 
zoeken wij een plek in een pleeggezin, waar ze zich 
thuis voelen en zichzelf mogen zijn. Voor kortere of 
langere tijd. 

Pleegouders zijn hard nodig. In alle soorten en 
maten. Voor kinderen van verschillende leeftijden en 

in verschillende vormen van pleegzorg. 

Voor elk kind zoeken we het pleeggezin dat het best 
bij hem of haar past, ook in Ede. Wil je er meer over 
weten en ontdekken wat jij voor een kind en zijn 

gezin kunt betekenen? Bezoek dan de informatie-
avond. Je wordt geïnformeerd over wat pleegzorg is 
en welke vormen er zijn. Daarna is er volop 
gelegenheid om met pleegouders en verschillende 
pleegzorgaanbieders te spreken. 

Programma 
19.30 uur Inloop 
19.45 uur Welkom door Leon Meijer 
20.00 uur Informatie (plenair) 
20.45 uur In gesprek met pleegouders en 

informatiemarkt 
21.30 uur Afsluiting met een drankje 

Je bent van harte welkom! Zien we je op 
5 november? 

Kerk, Milieu en Samenleving 
een beetje meer lucht in de band 

goed voor onze beurs en voor ons land! 
Beter is natuurlijk een andere volgorde, de beurs als 
laatste maar dan rijmt het niet. Toen we bespraken 
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wat we zelf kunnen doen voor een beter klimaat 
was dit één van de dingen, die we zeker kunnen 
doen: de bandenspanning op peil houden. 

Waarom? Wist u dat autobanden per maand 2 à 3% 
aan spanning verliezen? Daardoor rijden veel 
mensen op zachtere banden en dat betekent meer 
benzineverbruik en dus meer CO2 uitstoot. Als alle 
auto’s met de juiste bandenspanning zouden rijden 
zouden we in een jaar zo’n 0,4 megaton aan CO2 
uitstoot besparen. We kunnen met de juiste 
bandenspanning ook ongeveer € 100 per jaar aan 
benzinekosten besparen. Als we ons dat bewust zijn 
dan is het een kleine moeite om minstens één keer 
per twee maanden de banden op te pompen! 
Misschien brengt het u ook op een idee! 

De taakgroep Kerk/Milieu en Samenleving 

Buitengewone Midwinter 
ontmoetingen, een oproep!  
 
 
 
 
De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 
twintig personen die om beurten vanaf 20 januari 
tot en met 14 februari 2020 hun huis, anderhalf uur 
beschikbaar willen stellen om andere Bennekom-
mers zo de gelegenheid te geven elkaar te 
ontmoeten. Dan houden we de Buitengewone 
Midwinterontmoetingen: voor ieder die wil 
meedoen, zonder verplichtingen, in een huiselijke 
omgeving, ‘buitengewoon een bakje doen’. 

Na de voor velen drukke decembermaand, waarin 
de viering van het Kerstfeest centraal staat, hebben 
nogal wat mensen, meestal vanaf half januari, last 
van een midwinterdip (‘Blue Monday’). In deze 
periode is het buiten vaak ongezellig koud, mistig 
en glad of regenachtig; de dagen lijken nog niet echt 
te lengen. Mensen trekken zich vaker in hun huizen 
terug en de gezelligheid moet vooral binnenshuis 
gezocht worden; het duurt nog even voor de 
knoppen weer uitlopen en de lente begint. 

Het lijkt de Raad van Kerken Bennekom daarom een 
goed idee om in deze vaak wat ‘ingekeerde 
periode’, gedurende vier weken, Bennekommers te 
vragen om hun deuren om beurten ‘open te doen’ 
en mensen uit te nodigen om binnen te komen. Het 
gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 
11.30 uur. Elke dag is een ander adres aan de beurt. 
De gastadressen bieden de bezoekers koffie, thee 
en iets lekkers aan. Desgewenst is er een bijdrage in 
de kosten beschikbaar. 

We starten op de maandag na de Eenheidszondag. 
Op de Eenheidszondag wordt een gezamenlijke 
dienst gehouden in de Brinkstraatkerk met de vier 
bij de Raad van Kerken Bennekom aangesloten 
kerken en geloofsgemeenschappen. Het thema 
“Buitengewoon” zal dan centraal staan. Op 14 
februari wordt deze periode met Buitengewone 
Midwinterontmoetingen ’s avonds afgesloten met 
een Keltische viering in de Ontmoeting aan de 
Emmalaan, waar uiteraard ook iedereen van harte 
welkom is. 

We stellen het zeer op prijs als u uw huis 
beschikbaar wilt stellen. We doen daarom nu een 
oproep om u aan te melden, graag voor 
25 november a.s.. Stuur dan een e-mail naar 
rvkbennekom@gmail.com. Wij berichten u daarna 
over de verdere gang van zaken. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Cor 
Schaap, 0653 867 178 of via de website van de Raad 
van Kerken Bennekom www.rvkbennekom.com. 
Wilt u bij aanmelding ook aangeven op welke data u 
eventueel niet beschikbaar bent. We kijken uit naar 
uw reactie! Het wordt vast buitengewoon. 

Namens de Raad van Kerken Bennekom, 
Clasien Lever-de Vries 

Met ARocha aan het werk 
Zaterdagmiddag 
9 november willen we 
toch nog een keer verder 
werken op ons terrein 
aan de Franse Kampweg. 
Helaas konden we in 
oktober mede door de regen minder klaar krijgen 
dan we graag hadden gewild. Daarom willen we nu 
nog een keer aan de slag om de heide daar weer vrij 
te maken van boompjes en ander opschot. Iedereen 
is welkom! Er wordt voor gereedschap en 
handschoenen gezorgd. Graag in verband met de 
catering even aanmelden via ons adres 
bennekom@arocha.org. 
Zaterdag 23 november: wandelen met ARocha 
Noteer nu vast in de agenda: 23 november om 
10.00 uur. Op deze dag willen we de wandelroute 
N70 gaan wandelen in het Rijk van Nijmegen. Een 
ruim 15 km lange route waarbij je liefst 8 ‘bergen’ 
tegenkomt, waaronder de beroemde Duivelsberg. 
De route is uitdagend en de beloning is zoet: 
fenomenale uitzichten over kastanjebossen, de 
Waal en Ooijpolder en een zeer afwisselend gebied. 
(Juist deze maand staat deze route ook in de ANWB 
Kampioen.) We wandelen door oude loofbossen 
met 400 plantensoorten, zeldzame broedvogels en 
– nog veel zeldzamer – de resten van een meer dan 

mailto:rvkbennekom@gmail.com
http://www.rvkbennekom.com/
mailto:bennekom@arocha.org
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duizend jaar oude heuvel met kasteel, Motte 
Mergelpe, bij de Duivelsberg. Bij het pannen-
koekenhuis op de Duivelsberg willen we lunchen. 
We starten onze dagtocht bij Hotel-restaurant ’t 
Spijker, Rijksstraatweg 191, Beek-Ubbergen. Vertrek 
uit Bennekom om 10 uur bij de parkeerplaats van 
de Brinkstraatkerk. Opgeven graag via de e-mail 
bennekom@arocha.org. 

Cantatedienst in de Oude Kerk van 
Bennekom 
Het lijkt een mooie traditie te worden: twee keer 
per jaar is de avonddienst in de Oude Kerk van 
Bennekom een cantatedienst, met medewerking 
van het Bennekoms Vocaal Ensemble. In mei van dit 
jaar was dat op Zondag Cantate en binnenkort, op 
27 oktober, zal er weer een cantatedienst zijn. 

Het is een reguliere Hervormd-Gereformeerde 
avonddienst, maar nu met muziek uit de 18e eeuw, 
toen het gebruikelijk was dat componisten voor de 
eredienst een cantate schreven op basis van een 
bijbelgedeelte of een bekend kerklied. De cantates 
van Bach zijn het bekendst, maar ook andere 
componisten uit die tijd schreven cantates. 

In de dienst van 27 oktober zal het Bennekoms 
Vocaal Ensemble de cantate zingen die Dietrich 
Buxtehude (1637 - 1707) schreef op basis van het 
koraal Was frag ich nach der Welt, uit de 
toenmalige Lutherse gezangbundel. De gebeden in 
deze dienst zal het BVE omlijsten met het Kyrie uit 
een mis van Antonio Lotti (1666 - 1740) en het 
Unser Vater van Gottfried August Homilius (1714 - 
1785). 

Kortom: een gewone, mooie eredienst met naast de 
gebruikelijke gemeentezang de buitengewoon 
mooie muziek uit vroeger tijden. Voorganger in de 
dienst is ds. Anne Verbaan. Het BVE wordt begeleid 
door een instrumentaal ensemble, bestaande uit 
Geeske Telgen en Tamara Voskuil, dwarsfluit, Jozien 
Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, orgel. 
Het geheel staat onder leiding van Gert 
Winkelhorst. Datum, tijd en plaats: zondag 27 
oktober 2019, 18.30 uur, Oude of St Alexanderkerk, 
Dorpsstraat 45, Bennekom. 

Iedereen is van harte welkom! 

COV Bennekom zingt Rossini 
“Petite messe Solennelleˮ 
op zaterdag 16 november 

De Italiaanse Gioachino Rossini werd geboren in 
1792, één jaar na het overlijden van Mozart. Hij is 
bekend als de componist van komische opera’s 
zoals “De barbier van Sevilla”, van serieuzere 

werken als “Wilhelm Tell” en van vrolijke melodieën 
die in je gedachten blijven hangen, zoals de sonates 
voor strijkers. Na zijn eerste succes in Napels had hij 
contracten in Wenen en Londen en later in Parijs. 
Geen wonder dat hij in zijn tijd bekend was. Op een 
gegeven moment besloot hij te stoppen met 
componeren; hij stortte zich in Parijs op de keuken. 
Wie heeft niet ooit gehoord/genoten van de 
“Tournedos Rossini”? 

Een periode van 25 jaar verstreek waarin Rossini 
nauwelijks componeerde. Hij verliet Parijs en had 
een slechte gezondheid. Maar hij keerde er terug 
om behandeld te worden, knapte op en schreef 
weer muziek. Vooral om in kleine kring bij hem 
thuis uit te voeren. Liederen, pianomuziek, kamer-
muziek en ook kleine religieuze stukken. Zelf 
noemde hij ze “ouderdomszonden”. De mis schreef 
hij toen hij 71 jaar oud was. Hij schreef hem 
aanvankelijk voor een klein gezelschap: voor 12 
zangers – 4 solisten en 8 koorzangers – twee piano’s 
en een harmonium. Later herschreef hij hem voor 
een grotere bezetting en voegde de aria “O salutaris 
hostia” toe. Het is een volledige mis met Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei – met een 
eenvoudig maar prachtig “Dona nobis pacem” (geef 
ons vrede) aan het slot. Rossini gebruikt wel de 
oude liturgische vorm maar geeft er zijn eigen 
muzikale rijkdom aan en een speelse lichtheid. Het 
werd hem verboden de mis in de kerk uit te voeren, 
ook omdat er vrouwen meezongen. Hij noemde 
hem spottend zijn “kleine” mis en schreef een 
opdracht aan God op de laatste pagina: “Goede 
God, Hier is hij dan, mijn arme kleine mis. Een 
beetje kennis en kunde, en een beetje gevoel. Wees 
me genadig en laat me toe in het Paradijs”. Rossini 
stierf twee jaar na de eerste uitvoering… 
Wat:  uitvoering van Rossini’s “Petite Messe 

Solennelle” 
Wie:  COV Bennekom o.l.v. Dick Meijer 
Met:  Deirdre Angenent, Daniëlle Buijck, Gerben 

Houben, Hans de Vries, Ronald Aalbers, Elly 
Meijer 

Waar: Oude Kerk, Dorpsstraat, Bennekom 
Wanneer: zaterdag 16 november 20:00 uur, kerk 

open vanaf 19:30 uur 
Prijs:  Kaarten inclusief koffie/thee aan de zaal: 

€ 22,50 / in voorverkoop: € 20. 
Voorverkoop: Boekhandel Novita Bennekom; 

www.cov-bennekom.nl; via leden 

Koffieochtend Bennekom! 
Woensdag 13 november 2019 wordt er weer een 
“Koffieochtend” georganiseerd door een werkgroep 

mailto:bennekom@arocha.org
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van vrouwen uit Bennekom met verschillende 
kerkelijke achtergronden. 

Spreker: Tineke van der Schee 
Thema: “Christen zijn in een onveilige wereld” 
Plaats: Gemeentecentrum de Brink Brinkstraat 

39, Bennekom. Tel. 0318 415 621 
Tijd: Vanaf 9.15uur bent u welkom. 
Aanvang: 9.30-11.30 uur 
Entree: collecte ter dekking van de kosten. 

Uiteraard is er ook samenzang en gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te komen. Er is kinderoppas 
aanwezig. 
Voor nadere informatie kunt u bellen mailen naar 
Gerda de Nooij tel. 0318 416 178 of email: 
gerdadenooij@gmail.com. Medewerkers: Corrie de 
Brabander, Matti de Jonge, Lieneke Beekman, 
Heleen Velema, Klaske Bogers en Trees Smit. 
Zie onze website: www.koffieochtendbennekom.nl 
 

 ________________________ FORUM ________________________  

 

 

 

WERKGROEPEN AAN HET 

WOORD 

 

Werkgroep Kerkversiering 
Zaterdag heb ik (Annemieke) afgesproken bij de 
Bloemenmand met Ingrid. We hebben de 
‘bloemenbeurt’ voor de maand oktober. We 
verzamelen de bloemen die we willen gaan 
gebruiken. Toen we ons aansloten bij de bloemen-
groep hadden we geen ervaring met 
bloemschikken. Inmiddels gaan we met vertrouwen 
aan de slag, mede dankzij de kennisoverdracht van 
onze mede-bloemengroep-leden. 

 

Eind oktober houden we onze jaarvergadering. Ooit 
hebben we bij het afscheid van een bloemengroep-
lid als dank voorafgaande aan de jaarvergadering 
een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Dit is ons 
zo goed bevallen, dat we sindsdien elk jaar de 
jaarvergadering vooraf laten gaan door een 
maaltijd. Op de jaarvergadering wordt o.a. de 
jaarplanning voor het komende jaar gemaakt. In 
goed overleg wordt de bloemverzorging per maand 
verdeeld onder de leden. Een aantal leden doet de 
beurt graag alleen zodat ze de vrijheid hebben om 
de bloemen te verzorgen wanneer het hen uitkomt, 
anderen werken liever in tweetallen. Daarnaast 

maken we afspraken voor Kerstmis en Pasen. Voor 
deze bijzondere gelegenheden wordt in een 
kleinere groep (in wisselende samenstelling) de 
uitgebreide bloemversiering bedacht, de bloemen 
besteld en al enige voorbereiding uitgevoerd. Deze 
speciale bloemstukken worden door de voltallige 
bloemengroep gemaakt. We krijgen daarbij zelfs 
trouw hulp van de dochters van Viviane. 

Dit is in het kort het reilen en zeilen van de 
bloemengroep. De meeste leden van de 
bloemengroep zijn al jaren actief en zijn nog steeds 
enthousiast. Maar we nodigen je graag uit om onze 
groep te komen versterken. Voor meer informatie 
zie bit.ly/kerkversiering of neem contact op met 
Viviane Ampt (0317 412 288). 

 

Viviane, Els, Truus, Gerda, José, 
René, Ingrid, Annemieke 

  

mailto:gerdadenooij@gmail.com
http://www.koffieochtendbennekom.nl/
http://bit.ly/kerkversiering
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MVR-estafette: 
Gerard Bolscher 

 
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: Gerard Bolscher 

Leeftijd: 70 jaar 

Geboren: in maart 1949 te Stad-Delden (tegen-
woordig: ‘Hof van Twente’), als oudste in een gezin 
met 4 kinderen. Het voorvoegsel “Stad” hoort er 
echt bij. Want ‘Delden’ bestond in mijn jeugd nog 
uit 2 verschillende, elkaar beconcurrerende ge-
meentes, nl. Stad- en Ambt-Delden. De stad was het 
middeleeuwse stadje met stadsrechten, evenals 
Oldenzaal en Ootmarsum, de 3 “steden” in Twente. 
Ambt-Delden bestond uit de omliggende kerk-
dorpen zoals Azelo, Bentelo, Hengevelde, Goor, 
Wiene. Beide gemeentes hadden ieder een eigen 
gemeentehuis met raadsleden, wethouders, eigen 
politiebureaus en brandweerkorpsen, doch slechts 
één gemeenschappelijke burgermeester. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Nadat mijn zus eens 
een studievriendin meebracht naar huis werd haar 
oudere broer spontaan verliefd op haar en ben ik in 
november 1975 getrouwd met Marian Slutter, een 
half jaar eerder dan gepland, omdat mijn vader niet 
lang meer te leven had en de bruiloft nog graag 
wilde meemaken. Hij is een maand later overleden 
en heeft nog net ons trouwfotoalbum gezien. We 
hebben 3 kinderen: Rob (1978), Ellen (1980) en 
Frank (1983). En inmiddels hebben we ook twee 
schatten van schoondochters, een lieve zorgzame, 
Engelssprekende, schoonzoon en 6 kleinkinderen. 
Ieder stel 2. 

Hobby’s:  
• Uiteraard oppassen op de kleinkinderen. Twee in 

Londen wonend en 4 in Ede. Ik heb nooit geweten 

dat dat zo leuk is. Destijds toen onze eigen 
kinderen zo klein waren heb ik kennelijk heel veel 
gemist. ‘Pappadag’ bestond toen nog niet, dat 
haal ik nu dubbel en dwars weer in. 

• Tuinieren: Ik heb een tuin op een van de 7 
volkstuincomplexen van de Vereniging van 
Amateur Tuinders (VAT-Ede) en ben tevens 
bestuursvoorzitter van dat complex aan de 
Bovenhoek in Ede. Maar ik stuur ook met veel 
plezier de Tuinclub van onze geloofsgemeenschap 
aan. (Soms schiet onze eigen tuin rondom het huis 
er een beetje bij in). 

• Jagen of liever gezegd; wild beheren: Ik ben lid 
van de Wild Beheer Eenheid (WBE) Zenderen e.o. 
- We houden meerdere keren per jaar wild-

tellingen aan de hand waarvan het afschot-
quotum wordt bepaald; 

- We trachten wildschade aan de gewassen van de 
grondgebruikers te voorkomen dan wel te 
beperken; 

- We brengen wildrasters en -spiegels aan om het 
aantal aanrijdingen en verkeersslachtoffers te 
beperken; 

- We trachten de weidevogelstand te verbeteren 
door het inzaaien van kopakkers en perceel-
randen met een bloemrijk kruidenmengsel en 
het bestrijden van de natuurlijke predatoren van 
weidevogels. 

• Toneel: Ik was medeoprichter en de eerste 
voorzitter van de toneelvereniging MARE in 1982. 
Sindsdien ben ik nog steeds lid van die club. Na 
aanvankelijk vele jaren gespeeld te hebben wordt, 
met het toenemen der jaren, het instuderen van 
pagina’s tekst steeds moeilijker en begeef ik mij 
nu achter de schermen en houd me bezig met 
decorbouw. 

Opleiding: Hoewel opgegroeid in de “stad” heb ik 
toch een agrarische opleiding gevolgd. Mijn vader 
was een boerenzoon (maar geen bedrijfsopvolger) 
en mijn moeder was de dochter van de plaatselijke 
molenaar. Het liedje “Daar bij die molen…” had dan 
ook een speciale betekenis voor ons. In de 
kinderjaren was ik dan ook dikwijls te vinden op de 
boerderij van mijn opa/oom of op de molen. Een 
landbouwkundige opleiding was daarom voor de 
hand liggend. Eerst de Lagere Landbouwschool in 
Delden en daarna de Middelbare Landbouwschool 
in Oldenzaal. Boer worden was echter geen optie. 
Mijn ouders hadden immers geen boerderij, het 
aantal boeren met alleen maar dochters was gering 
en het programma van Yvon Jaspers bestond nog 

niet(😊). Dus dan toch maar door leren en naar de 
Hogere Agrarische Scholen in Den Bosch gegaan, 



 

25 
 

waar ik voor de studierichting Tuinbouw heb 
gekozen. De planten spraken me uiteindelijk toch 
meer aan dan de dieren en het assortiment planten 
in de tuinbouwsector is nu eenmaal veel groter dan 
in de akkerbouw. Maar ook de gehele tuinbouwtak 
is breder, kent meer facetten en is meer omvattend 
dan akkerbouw en veehouderij. Ik voorzag dat 
daarin meer mogelijkheden zouden liggen voor een 
baan die mij zou aanspreken. Na de studie aan de 
HAS heb ik nog een jaar aan de WUR 
Plantensystematiek, –terminologie en determinatie 
gestudeerd om mijn kennis daaromtrent uit te 
breiden ten behoeve van mijn werk. 

Huidige beroep: Trotse opa. Gepensioneerd dus. 
Van 1975 tot 2000 was ik werkzaam bij de 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boom-
kwekerijgewassen (NAKB) als gewasspecialist, staf- 
en directiemedewerker. Na de fusie van de NAKB 
met keuringsdiensten van de andere tuinbouw-
sectoren tot Naktuinbouw in 2000, heb ik tot aan 
mijn pensionering in 2014 veel onderzoekswerk 
verricht als gewasspecialist boomkwekerijgewassen 
voor de Nederlandse Raad voor Kwekersrecht, het 
CPVO, het Europese kwekersrechtbureau in 
Angers(F) en de UPOV-Int. (The International Union 
for the Protection of New Varieties of Plants), de 
overkoepelende, wereldwijde organisatie van het 
kwekersrecht. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Opgegroeid in een traditioneel katholiek 
gezin heb ik het “roomse” geloof met de paplepel 
ingegeven gekregen. Met veel genoegen ben ik 
lange tijd misdienaar en acoliet geweest. Liefst bij 
trouw- en uitvaartmissen, omdat die veelal 
plaatsvonden onder schooltijd. Hoewel ik later 
begreep dat veel leeftijdsgenoten na schooltijd niet 
mochten spelen met protestantse (gereformeerd/ 
hervormd) kinderen waren mijn ouders in dat 
opzicht liberaler en mocht ik dat wel. Ook dat heeft 
mij gevormd en milder gemaakt jegens mede-
christenen. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik voel me nog steeds verbonden 
met de katholieke kerk. Sinds 1976 wonen we in 
Bennekom en voelen we ons zeer betrokken bij de 
MVR-geloofsgemeenschap. Onze kinderen zijn daar 
gedoopt en hebben op de St. Alexanderschool 
gezeten. Na een aantal jaren deel te hebben uit 
gemaakt van de ouderraad heeft Pastoor Reinhard 
mij gevraagd en voorgedragen in het bestuur van de 
St. Alexanderschool met o.a. als portefeuille de RK-
identiteit. Later heeft hij mij en anderen voorbereid 

op een pastoorloze parochie, die daarna door 
pastoor Severt verder is uitgebouwd. Sindsdien ben 
ik direct of indirect steeds meer betrokken geraakt 
bij, en heb ik mij verantwoordelijk gevoeld voor, 
bepaalde taken binnen onze geloofsgemeenschap. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Het is destijds begonnen bij pastoor 
Reinhard. Eerst in het schoolbestuur van de St. 
Alexanderschool en later ook in de parochie. Hij 
heeft de voorloper van wat nu de pastoraatsgroep/ 
werkgroep liturgie heet opgericht. Met o.a. Nico 
Huiberts (†) en een paar anderen waren wij zijn 
klankbordgroep voor de zondagse preken en andere 
pastorale taken. Pastoor Severt heeft dat 
vrijwilligerswerk verder uitgebreid en gespeciali-
seerd. Ik heb me toen, vanwege mijn drukke baan 
bij de keuringsdiensten en Naktuinbouw, meer 
beperkt tot de wat praktische taken (tuinclub, 
collectantencollege) en het verlenen van hand & 
spandiensten. Na mijn pensionering kreeg ik meer 
tijd en toen er een vacature kwam als 
locatieraadslid heb ik mij daarvoor kandidaat 
gesteld. Met veel plezier vervul ik daarin nu de 
portefeuille “Financiën & Beheer Terrein en 
Gebouwen”. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Met weemoed constateer ik dat er 
steeds meer kerkgebouwen moeten sluiten omdat 
het financieel niet meer verantwoord is, zo niet 
onmogelijk is, om ze open te houden. Economisch 
en financieel gezien is dat ook zo. Ik zou ook niet 
weten hoe dat tij te keren. Maar toch…. Ik denk dan 
aan die mensen, die geloofsgemeenschappen. Hoe 
moeten die verder zonder kerkgebouw, zonder 
plaats van samenkomst, van samenzijn? Naar een 
kerk in een andere plaats??? Ik ben blij dat ik nog 
niet voor die keuze sta. Ik weet niet of ik elders wel 
zou aarden, zo’n warme deken om me heen ga 
voelen als hier in Bennekom. Kerkzijn is meer dan 
alleen zondags naar de kerk gaan…… In 
toenemende mate zullen we ook voor hen kerk 
moeten zijn. 

Mooie MVR-herinnering: Waar ik nog vaak aan 
terugdenk is de mooie dag waarop ik onze dochter, 
als stralende bruid, mocht begeleiden naar het 
altaar én aan de viering van het 60 jarige bestaan 
van de MVR kerk op 10 maart 2017, waarbij Marian 
geëerd werd met de koninklijke onderscheiding. 

Verder actief met: Kamperen en het beheer en 
onderhoud van een 7,5 ha. groot verenigings-
kampeerterrein met bos en heide. 
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Stokje gaat door naar: Nicole Bischoff, want zij is de 
kunstenares die het mooie Mariabeeld uit de stam 
van de omgezaagde hemelboom heeft gecreëerd, 
Maar wie is ze nog meer? Welke hobby’s heeft zij? 
En wat beweegt haar mee te gaan naar Griekenland 
met de vrijwilligersorganisatie Tree of Life onder het 
motto “We gaan ze halen”, om aandacht te vragen 
voor de situatie van de vluchtelingen op de Griekse 
eilanden? 

Is die ballingschap nog niet voorbij? 
 - Psalm 126 

De Babylonische ballingschap is een uiterst 
belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van 
Israël. Ze heeft ongeveer vijftig jaar geduurd. 
Babylonië had Israël veroverd, en vrijwel alle leden 
van de hogere maatschappelijke klassen uit 
Jeruzalem werden weggevoerd: de koning, de 
priesters, de grootgrondbezitters, ambachtslieden, 
allen met hun respectievelijke families. Alleen de 
onaanzienlijksten van het gewone volk bleven 
achter, en datzelfde gold voor het platteland. 

Toen het rijk van Babel viel en de Perzen de macht 
in het Midden-Oosten overnamen, kreeg Israël 
toestemming om terug te keren naar z'n eigen land. 
Er waren er die toen inderdaad teruggingen, al 
bleven de meeste joden in Babylon wonen. Die 
waren er gewend geraakt, hadden een goed leven 
opgebouwd en hadden zich aangepast. Wat 
moesten ze daar terug in Jeruzalem doen? De stad 
lag in puin, de Tempel was verwoest, de landerijen 
waren in andere handen geraakt.  

Wie teruggingen, waren idealistisch, maar natuurlijk 
niet allemaal van dezelfde idealen vervuld. 
Sommigen wilden vooral de Tempel weer 
opbouwen, het priesterschap en de liturgie in ere 
herstellen. Anderen wilden hun oude bezittingen op 
het platteland opnieuw gaan beplanten. Weer 
anderen droomden van een nieuwe kans om als 
volk in gelijkheid en onderlinge solidariteit samen te 
gaan leven, zoals de stammen van Israël ooit 
begonnen waren. 

Onder de teruggangers is Psalm 126 ontstaan. Wij 
kennen het vooral in de versie van: 'Als God ons 
thuisbrengt uit onze ballingschap…'. Ik geef 
hieronder de volledige tekst van dat lied weer: 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.” 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 

Als je deze tekst bekijkt, dan lijkt het alsof het lied 
geschreven is voor vertrek en onderweg gezongen 
is: 'Als God ons thuisbrengt, zal onze droom 
bewaarheid worden'. Het werkelijke thuiskomen 
lijkt nog te moeten gebeuren, en dat lijkt, gezien de 
toon in tweede helft van het lied, met gemengde 
gevoelens tegemoet gezien te worden. 

Ik geef nu de vertaling van dezelfde psalm zoals die 
te vinden is in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): 

Toen de Heer het lot van Sion keerde, 
was het of wij droomden, 

een lach vulde onze mond, 
onze tong brak uit in gejuich. 

Toen zeiden alle volken: 
‘De Heer heeft voor hen iets groots verricht.’ 

Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht, 
we waren vol vreugde. 

Keer ook nu ons lot, Heer, 
zoals u water doet weerkeren in de woestijn. 

Zij die in tranen zaaien, 
zullen oogsten met gejuich. 

Wie in tranen op weg gaat, 
dragend de buidel met zaad, 

zal thuiskomen met gejuich, 
dragend de volle schoven. 

Er is een opvallend verschil met de tekst van het 
lied van Oosterhuis. Het eerste gedeelte staat hier 
in de verleden tijd. Hier is het of de psalm 
geschreven is toen Israël al was teruggekeerd. Kijk 
maar: 'Toen de HEER het lot van Sion keerde, was 
het of wij droomden… Ja, de HEER had voor ons iets 
groots verricht, we waren vol vreugde'. De uittocht 
was glorieus, iedereen was enthousiast, ook de 
andere volken zagen dat er iets bijzonders aan de 
hand was met Israël. Maar dan… 

'Keer ook nu ons lot, HEER,' staat er. Het lijkt nu een 
hele tijd later. De zaken zijn blijkbaar niet helemaal 
voor de wind gegaan. Israël is vastgelopen. Het is 
schraalheid troef, het enige dat vloeit, zijn tranen 
van verdriet en frustratie.  
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We weten uit andere bijbelse teksten dat de 
terugkeer uit de ballingschap geen gemakkelijke 
zaak was. Het moeilijkst was misschien wel dat het 
volk onderling verdeeld bleek. Rijken en armen, 
rekkelijken en preciezen stonden tegenover elkaar. 
In de vijftig jaar dat de grootgrondbezitters in 
Babylon hadden gezeten, waren hun landerijen 
door de landlozen beplant en bezaaid. Nu kwamen 
de oude eigenaren hun bezit weer opeisen. De 
teruggekeerde priesters probeerden vanuit de 
opgebouwde Tempel de religieuze discipline weer 
aan te halen, maar het volk was meer vrijheid en 
gelijkheid gewend geraakt en voelde zich goed bij 
een grotere vermenging met zijn niet-joodse buren. 
Wat was wijs, wat was rechtvaardig? Niemand had 
een laatste woord. 

Nu weten we hoe we het lied 'Als God ons 
thuisbrengt' moeten verstaan: er is niets triomfa-
listisch aan. Ook al woont Israël weer in eigen land, 
'de ballingschap' is nog niet voorbij. 'Ballingschap' is 

misschien wel een ander woord voor de menselijke 
staat, het samenleven als volk of gemeenschap. Het 
is eigenlijk altijd hard werken om tot werkelijk 
samenleven te komen, om aan iedereen recht te 
doen, en ruimte te geven en te krijgen voor onze 
verlangens. Zo kunnen ook wij deze psalm bidden of 
het lied zingen. In het lied gebeurt iets moois: Bij de 
woorden 'Breng ons dan thuis…' veranderen 
toonsoort en melodie, en in het laatste couplet 
zingen we weer op de melodie van het begin, maar 
ongemerkt zijn we één noot hoger uitgekomen. Er is 
iets met ons veranderd! Dat is waar we op hopen: 
dat we, worstelend met elkaar en met de 
problemen die het leven ons stelt, door God 
aangeraakt worden en boven onszelf uitgetild. We 
zaaien zo goed als we kunnen en bidden dat de 
oogst rijk mag zijn. 

Marc van der Post 
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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), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

 Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

 Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

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

 Marianne Thie (liturgie), tel. 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, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

 José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

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

Commissie van financiën en beheer 

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

Technische Dienst 
Herman van de Akker, tel. 0318 415 137 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
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, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Kerk, Milieu en Samenleving 
Truus Appelman, tel. 0318 414 943 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 

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

Koren 

 Gemengd Koor: Riet Kroes, tel. 0318 418 002 

 ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

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

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

 Schola cantorum: Klaas Postma,  
tel. 0318 415 813 

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

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, 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, 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.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

