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________________________ P ASEN ________________________
Het Paasfeest is het feest van de opstanding van de Heer. In de joodse traditie verwijst het naar het Pesach
feest. Het woord Pesach betekent: ‘Hij sloeg over’ want de engel van de Heer sloeg de Joodse huizen over
toen hij rondging om de eerstgeborenen van de Egyptenaren te doden. Dat overgeslagen worden bij
verdriet, bij ziekte, bij epidemieën, dat is iets dat we allemaal hopen: liever niet hier, liever niet bij ons,
liever niet bij mij. En als de dreiging weer ‘voorbij is’, zijn we dankbaar als het meeviel.
Zo zitten we nu allemaal met het Coronavirus, bezorgd over wat ons te wachten staat, over hoe we ermee
om moeten gaan. Triest omdat we in de weekenden niet eens naar de kerk kunnen gaan. We hopen dat het
over gaat, dat het ons overslaat.
Maar Pasen is en blijft het feest van de opstanding, Christus die door alle lijden heen is gegaan en verrezen
is. Verrijzenis dat zien we in de natuur ook: Chinese steden, die voor het eerst in jaren weer schone lucht
hadden. Verkeer en uitstoot van gassen dat beperkt wordt, omdat mensen minder reizen.
Paus Franciscus heeft in de encycliek ‘Laudato si’ er op gewezen dat de mens in staat is tot inkeer te komen
en zijn gedrag te veranderen. ‘Hij is in staat eerlijk naar zichzelf te kijken, de eigen oververzadiging te
onderkennen en nieuwe wegen naar ware vrijheid in te slaan.’ De mens is in staat steeds weer een nieuw
begin te zoeken. Dat nieuwe begin kan bestaan uit het tot inkeer komen door het meer aan huis gebonden
zijn, uit het ontwikkelen van ‘een zorgzamere houding ten opzichte van de ander en van het milieu’. Uit het
besef dat we niet alleen zijn en dat we in onderlinge verbondenheid oplossingen moeten zoeken. Het leven
is er niet om ons te dienen, maar wij zijn er om het leven te dienen. Paus Franciscus spreekt over het
innerlijk evenwicht van de mens met zichzelf, het solidaire evenwicht met de ander, het natuurlijke
evenwicht met alle levende wezens en het geestelijk evenwicht met God. De onderbreking van de gewone
gang van zaken zoals dat de bedoeling is in de vastentijd heeft als doel tijd te nemen om ons te bezinnen.
Ongevraagd dwingt nu ook het Coronavirus ons tot inkeer, veel van ons hebben nu minder productieve tijd
en kunnen de extra tijd die we hebben besteden aan reflectie over ons produceren en consumeren, tijd om
na te denken over hoe we omgaan met de Schepping. Nadenken over het feit dat het leven niet
vanzelfsprekend of maakbaar is. Aandacht voor de heiligheid van alle leven, van de natuur en van de
schepping. We worden teruggeworpen op ons eigen onvermogen, onze eigen nietigheid en mogen
verwonderd stilstaan bij de heropstanding van de Heer van alle leven, zoals de bewakers en de vrouwen
verwonderd stilstonden bij van het lege graf.
Antoinette van Schaik, parochie voorganger
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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, bediening, handoplegging en ziekenzegen,
overlijden, kunt u het nummer dat op de
band staat bellen.

Agenda
apr
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mei 11
17
mei 19
26
jun 14

kledinginzameling mensen in nood afgelast
doedag gaat niet door
en 10: matteüspassie van arsis gaat niet door
KVG slotavond: gaat niet door
maaltijd heilig boontje afgelast
seniorenpastoraat gaat niet door
ziekenbedevaart gaat niet door
vrijwilligersmiddag ???
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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 medeparochianen. Mocht u twijfelen of het
wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat
of uzelf, uw partner of een medeparochiaan 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

____________________ K ERKBERICHTEN ____________________
Of een e-mail te schrijven aan de redactie:
redactie@rkkerkbennekom.nl.

Vieringen

Houdt ook de website in de gaten. Er zullen in de
Goede week foto’s van de veranderingen op het
liturgisch centrum worden geplaatst en met Pasen
komt er een viering op de website te staan, die u
zelf kunt lezen, bidden en zingen.

Helaas hebben de bisschoppen alle vieringen in de
Goede Week, met Pasen en tot 1 juni moeten
afgelasten vanwege het Coronavirus.

www.rkkerkbennekom.nl

Intenties

Wel is de kerk open op de tijden dat er anders een
viering zou zijn geweest om een kaarsje op te
steken, een intentie te schrijven (met eigen pen) of
te bidden. Voor de Goede Week gelden de volgende
tijden:

Laten we in deze tijd dat er geen vieringen in
onze kerk zijn gebruiken om toch met elkaar te
bidden en voor elkaar te bidden. Samen bidden
verenigt ons met elkaar en met anderen. Laten
we ook bidden voor degenen die juist nu
eenzaam en afgesloten zijn. Laat ons ook bidden
voor iedereen die in deze tijd onzeker is over
baan of werk, familieleden in het buitenland of
familieleden of dierbaren in het ziekenhuis.
Bidden wij ook voor degenen die een dierbare
zijn verloren, maar ook voor hulpverleners,
verplegers en al diegenen die zich inspannen om
met elkaar deze moeilijke tijd goed door te
komen. Mogen onze eigen gebeden en onze
gezamenlijke gebeden verhoord worden.
Intentieboek
Graag maken wij u erop attent dat u ook in deze
tijd uw intenties kunt opgeven. Dit kan bij de
parochiewacht (telefonisch of in de torenzaal) of
in het intentieboek in de kerk. Probeert u dan
een eigen pen mee te nemen vanwege de
voorzorgsmaatregelen rond corona. Als u liever
wilt e-mailen dan kan dat ook:
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Uw
intenties worden vertrouwelijk behandeld.
Pastoraatsgroep en Locatieraad

Palmzondag 5 april van 10.00-11.00 uur
Goede Vrijdag 10 april van 15.00 -17.00 uur
Stille zaterdag 11 april van 19.30-20.30 uur
Paaszondag 12 april van 10.00-11.00 uur
Intentie voor deze dagen: Don Barten
De kerk is ook elke werkdag open tijdens de
normale parochiewacht van 10.30 tot 11.30 uur.
***Op Palmzondag en tijdens de parochiewachturen kunt u tevens gaven inleveren voor de
Paasattenties.***
Denkt u er aan om afstand van elkaar te houden?
Op de zTB website kunt u digitale eucharistievieringen volgen: bit.ly/titusbrandsmatv.
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRONCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit
Hilversum worden elke dag een mis en een
dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria
iedere doordeweekse ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In
het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag
om 10.00 uur.

Mededelingen
Verhuisd
- per 6 maart 2020 fam B.H.Broers-G.I.M. BroersDraijer van Sparrebos 14, 6705BB Wageningen
naar Bassecour 62, 6701EB Wageningen.
- per 20 maart 2020 Bram en Riet Kroes van
Commandeursweg 42a, 6721TZ Bennekom naar
Parcivalring 331, 5221LH `s Hertogenbosch.
Ingeschreven
- Andries van Dort, Heelsumseweg 31, 6721GP
Bennekom.

Omdat er tot 1 juni geen vieringen zijn maar we
elkaar toch op de hoogte willen houden van wat er
speelt, raden we u dringend aan om u in te
schrijven voor de digitale nieuwsbrief, als u dat
nog niet gedaan heeft. De nieuwsbrief kost u niets
en om die te proberen hoeft u alleen uw naam en
e-mailadres achter te laten op onze website:
www.rkkerkbennekom.nl/informatie/nieuwsbrief/
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Gedoopt
- op 8 maart 2020 Merel Maria Snitselaar,
geboren op 7 maart 2019; dochter van Rikkert
Snitselaar en Wietske Oegema.
Overleden
- op 18 maart 2020 Don Barten, 88 jaar.

Het lied gaat verder met “Ontsteek dan een
lichtend vuur, dat nooit meer dooft, een vuur dat
nooit meer dooft”. Zou dat het zijn wat we moeten
doen? Nu het duister is? En wat is dat dan, dat
lichtend vuur? Dat kan van alles zijn, een kaarsje in
onze kerk die wel gewoon, tijdens de tijd van de
viering, open is. Maar meer de aandacht voor
elkaar, de medemens. De Paus zei het al: “We
moeten begrijpen dat in kleine dingen onze schat
ligt. Gebaren van tederheid, genegenheid en
medeleven, zijn minimaal en hebben de neiging om
verloren te gaan in de anonimiteit van het dagelijks
leven, maar ze zijn desalniettemin beslissend en
belangrijk. En juist in deze tijd! Hoewel we de
minimale afstand moeten bewaren kan aandacht
voor een ander, juist nu, zo belangrijk zijn. Een
telefoontje, een boodschap doen voor een ander,
maar ook een gebed. Het zijn deze details van het
dagelijks leven die het leven zinvol maken en die de
gemeenschap en communicatie tussen ons tot
stand brengen.” De Paus voegt eraan toe: “Verkwist
deze moeilijke dagen niet.” Ik wil me daar graag bij
aansluiten: probeer er te zijn voor die ander, hou
elkaar in de gaten, let op je medemens. En dat is nu
juist dat lichtend vuur, dat vuur dat nooit meer
dooft.
Praktisch gezien: onze kerk blijft gewoon open
tijdens de vieringen, de Goede Week en Pasen.
Steek eens een kaarsje op, maar hou wel afstand.
Ook het intentieboek blijft liggen, dus u kunt uw
intenties kwijt (wel met eigen pen) voor ons
(gezamenlijk) gebed. De parochie zet een Corona
“hulpteam” op, met in elke gemeenschap een
vertegenwoordiger/ster. In onze MVR gemeenschap
is dat Marian Bolscher (met steun van Hermine
Wilmink). Dus hebt u vragen met betrekking tot
Corona, over hoe nu verder, of er diensten zijn, of
wilt u gewoon uw verhaal kwijt, bel haar dan maar,
op 0651 651 736.
Let op elkaar en bid voor elkaar, heel veel sterkte in
deze moeilijke en onzekere dagen. Namens de
locatieraad en de pastoraatsgroep,
Peter Wijngaard

Paasattenties
Zoals iedere witte donderdag vragen we u om iets,
zoals paaseitjes, koekjes, bonbons, jam, mandarijnen en nog veel meer, mee te brengen voor de
paasattenties. De mandjes staan van 5 april – 9 april
voor u klaar in de torenzaal bij de parochiewacht,
die aanwezig is van 10.30-11.30 uur.
Op Goede-Vrijdag gaat de bezoekgroep van deze
gaven paasbakjes maken die door de wijkcontactpersonen op de juiste adressen gebracht worden.
De lijst met adressen wordt i.o.m. de pastoraatsgroep samengesteld. Op deze manier kunnen wij
zowel aandacht als iets tastbaars bezorgen bij
medeparochianen.
Wijkcontactpersonen,
pastoraatsgroep en bezoekgroep

Als alles duister is......
Laatst zei iemand tot mij: “Door mijn hoofd speelt al
dagen ‘als alles duister is’”. Een lied uit de Taizé. En
wel iets waar we nu echt mee te maken hebben.
Alles is (of lijkt in ieder geval wel) duister. Want de
situatie waarin we met zijn allen zitten is duister.
Hoewel de zon buiten schijnt, de lente begint met
ontluikende bloemen en zingende vogels, en mijn
magnolia prachtig in bloei staat, voelen wij ons nu
duister in ons hart.
We krijgen regelmatig berichten via de sociale
media, de kranten, televisie, alles gaat over Corona.
Sombere berichten, soms een hoopvol bericht.
Onze leiders, zowel werelds (de premier, onze
koning) als geestelijk (Paus Franciscus, de
bisschoppen, onze eigen pastoor Henri ten Have)
richten het woord tot ons en proberen ons een hart
onder de riem te steken.
Het leven lijkt stil te staan, vieringen worden
afgelast, een uitvoering waar maanden voor
gerepeteerd werd gaat niet door, een mooie
expositie over bloemen en bijen: geannuleerd of
verschoven naar het najaar. We moeten er maar in
berusten, maar dat is niet gemakkelijk. En dan
opeens, het overlijden van een geliefd parochielid
(geen Corona), en niet de mogelijkheid om van zo
iemand fatsoenlijk afscheid te kunnen nemen.
Verdriet! Hoe lang zal dit duren?

Helaas…………..DOE-DAG op zaterdag 4
april gaat NIET door !!!!!
Het corona virus is ook hier een spelbreker. We
slaan een jaartje over. Dank aan een ieder die zich
al spontaan opgegeven hadden om te helpen.
Volgend jaar weer een nieuwe kans om er een
mooie DOE-DAG van te maken. Iedereen sterkte de
komende tijd en wees voorzichtig. Ook namens
Truus een hartelijke groet,
Pieter Boers
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Matteüs Passie op Palmzondag en
Goede Vrijdag gaat helaas niet door!

Gitarist neemt afscheid van Arsis; een
oproep

Al maanden zijn het Projectkoor van de
Brinkstraatkerk (onder leiding van Wim van der
Heide) en het katholieke kerkkoor Arsis (onder
leiding van Conny van den Broek) druk met het
oefenen van de Matteüs Passie. Deze Passie is een
vrije bewerking van de Mattheus Passion, met
teksten van de hand van Piet van Midden en muziek
gecomponeerd door Gerard van Amstel.
De Matteüs Passie zou twee keer gezongen worden
binnen de context van een kerkdienst: op
Palmzondag 5 april in de Brinkstraatkerk en op
Goede Vrijdag 10 april in de Maria Virgo Regina
kerk.

In de viering van 26 januari heeft Jaap Fransen, vele
jaren de vaste gitarist van Arsis, voor het laatst met
ons koor meegespeeld. Hij gaat Bennekom verlaten.
Met taart en een kopje koffie hebben we stil
gestaan bij deze laatste keer samenspelen. Op een
later moment nemen we de tijd om afscheid te
nemen van hem.
Het combo wordt, met het vertrek van de pianiste
en de gitarist, wel heel erg klein! We zijn dringend
op zoek naar versterking!

Vanwege het Corona-virus hebben we helaas
moeten besluiten om beide Passie-vieringen door te
schuiven naar volgend jaar. We hebben geen
repetitiemogelijkheden meer en het is maar zeer de
vraag of de vieringen op beide dagen doorgaan.

Maaltijd van het Heilig Boontje
In deze moeilijke en onzekere tijd is het niet te
plannen wanneer wij weer een gezamenlijke
maaltijd van het Heilig Boontje voor u mogen
bereiden. Op de agenda stond 17 mei, maar helaas,
dat kan niet doorgaan.

Dus, vind jij het leuk om in het combo van Arsis
mee te komen spelen? Of kom je misschien liever
meezingen….? Kom eens kijken tijdens de repetitie
op woensdagavond (van 20.00 tot 21.30 uur, maar
tot onbepaalde tijd afgelast) of neem contact op
met onze dirigente Conny van den Broek:
cm_vandenbroek@hotmail.com.

Parochievernieuwing
Onze Titus Brandsma parochie is gestart met het
project Parochievernieuwing. Centrale vraag hierbij
is: hoe kunnen wij als geloofsgemeenschappen
aantrekkelijker worden zodat mogelijk meer
mensen naar de kerk komen en de parochie weer
gaat bloeien. In dat project is een werkgroep bezig
met het beantwoorden van de vraag hoe de
mensen in de verschillende geloofsgemeenschappen denken over de kerk , over onze parochie
in deze tijd en over mogelijkheden om op weg te
gaan naar een bloeiende toekomst. Daarvoor zullen
Kika IJsselmuiden en Hans Wilmink als lid van de
werkgroep alle locaties bezoeken en met hen in
gesprek gaan. Na afloop van de zondagviering zullen
korte vragenlijsten uitgereikt worden die U ter
plekke kunt invullen. Daarnaast kunt U bij de koffie
met Kika of Hans in gesprek gaan over wat goed
loopt en wat beter zou kunnen. Dus kom, en geef
uw mening!

Dank, welkom & oproep
* Brigit Kaptein: bedankt voor je inzet
voor het seniorenpastoraat. Maar
liefst 11 jaar lang, dus vanaf het
begin, geweldig. Gerda de Vocht
volgt je op. Fijn! Brigit ook veel dank
voor je inzet voor de laudenvieringen, zowel in de
werkgroep als ook als voorganger.
* George Kaptein: ook jij veel dank voor je inzet
voor het seniorenpastoraat. Velen hebben
genoten van jouw rijdiensten!
* Birgit en George: ook veel dank voor jullie
gezamenlijke inzet voor het koffie zetten en het
schoonmaken van de zaaltjes. Jullie waren een
goed team! Voor beide activiteiten zoeken we nog
vrijwilligers. Opgeven kan bij Ingrid Spoor (koffie)
en Marian Bolscher (schoonmaken).
* Veel dank voor onze parochiewachters die altijd
trouw op wacht stonden: Antoon Appelman,

Op zondag 15 maart zou locatie Bennekom als
eerste aan de beurt zijn. Maar vanwege de corona
crisis is tot onbepaalde tijd uitgesteld.
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George Kaptein, Willemien en Jos de Groot.
Merci! Ook fijn dat er al opvolgers zijn: Mieke de
Heij, Ruud van der Linden en Nelly Beerepoot.
Superfijn dat jullie de wacht overnemen.
* Guus Mosch en Agnes Gielink: bedankt voor jullie
inzet voor het klaarmaken van de lunch na afloop
van het seniorenpastoraat. De hele groep kon
heerlijk aanschuiven.
* Riet Kroes: heel veel dank voor je inzet als
uitvaartvoorganger. Warme en betrokken
woorden op moeilijke momenten. Ook bedankt
voor je inzet als voorganger in Walraven. Zo
belangrijk.
* Bram en Riet Kroes: voor jullie samen nog een
Brabants: “ge wordt bedankt!” voor jullie inzet
voor de rijdiensten (Bram) en het schoonmaken
van de zaaltjes. Picobello.
* Stef Gielen en Riet Kroes hebben beide afscheid
genomen van de eet- en kookgroep Het Heilig
Boontje. Beiden waren er vanaf het eerste uur bij
en hebben met hun ideeën en kookkunsten veel
bijgedragen aan de gezellige gezamenlijke
maaltijden. Stef en Riet heel veel dank hiervoor!
Rieky Zelst komt Het Heilig Boontje versterken.
We hebben nu al zin in 17 mei! (Jammer dan, red.)

__________________ K ERK

EN

* De vacature van de Raad van Kerken door het
vertrek van Janneke Postma wordt opgevuld door
de pastoraatsgroep. Ze zullen afwisselend de
vergaderingen bijwonen. Goed en creatief
opgepakt! Hans Westendorp blijft ook in de Raad
van Kerken.
* Oproep voor het op papier zetten van
mededelingen en intenties voor de zondagsvieringen. Per 1 april gaat Ruud van der Linden de
pastorie verruilen voor een appartement in Ede.
Hiermee komt een einde aan een taak die hij jaren
vóór iedere viering heeft vervuld: het klaarmaken
en verwerken van mededelingen en het
overnemen van gemelde intenties, alles invullen
op het info-formulier voor de voorganger en dit
klaarleggen in de sacristie. Ruud hartelijk bedankt!
We zijn op zoek naar iemand die deze taak van
Ruud wil overnemen. Er komen enige redactionele
vaardigheden bij kijken, omdat mededelingen
vaak moeten worden ingekort. Het kost ongeveer
een half uurtje per week. Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de pastoraatsgroep:
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
Werkgroep Vrijwilligersbeleid
(Marian Bolscher, Rita Karsten,
José van der Meulen, Miranda Meuwissen)

S AM ENLEVING __________________
Vrijheid
Ik kan nooit genoeg begrijpen
Hoeveel verdriet er was
Ik kan nooit genoeg meeleven
Voor al het leed wat er toen was
Donkere tijden en tijden van angst
Dictatuur is een roofdier en het volk de vangst
Mensen leven in onzekerheid
Ze waren hier niet op voorbereid
Na al de verschrikking
Zijn er jaren voorbij
Maar we herdenken nog steeds
Hoe dankbaar we zijn

Katholiek Vrouwengilde
Katholiek Vrouwengilde
Wat er gebeurd is
Maandag 2 maart vond er een mooie lezing plaats
met als onderwerp “My Darling Wife” door de heer
Blokland. De avond werd deze keer geopend door
Henny en na een paar mededelingen las zij een
gedicht voor wat een raakvlak had met de lezing
van deze avond. Het voorgelezen gedicht heet
“Vrijheid” en was van Teun Schoemaker,
geschreven in 2012. (bron: website Nationaal
Comité 4 en 5 mei).

De heer Blokland verzorgde de lezing “My Darling
Wife, de brief die nooit aankwam”. Dit is een
Engelse brief die is gevonden tijdens renovatie
werkzaamheden aan de kap van een landhuis in
Rhenen. Naast deze brief vonden ze ook een koppel
en een pistoolholster. Deze bleken toebehoord te
hebben aan een Britse parachutist Frank McNaught
van het 11e Parachutistenbataljon, een onderdeel
van de 4e Parachutistenbrigade. Op 18 september
1944 was deze brigade in het kader van de Operatie
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Market Garden op weg naar de Ginkelse heide bij
Ede. Boven Rhenen werd de Dakota waarin Naught
zat geraakt en stortte neer bij de Achterbergse
Hooilanden.
De
overlevenden,
waaronder
McNaught, zijn door het plaatselijke verzet
geholpen. Tijdens de lezing heeft de heer Blokland
verteld en laten zien aan de hand van foto’s waar
en door wie Frank Mc Naught (samen met nog
enkele andere militairen) in de omgeving van
Rhenen geholpen werd om onder te duiken. Er
waren ook vele geografische afbeeldingen met de
vluchtroutes die Frank Mc Naught heeft afgelegd
om weer terug te komen bij zijn eigen troepen. Dit
gebeurde pas ver in 1945 in Zuid Nederland. Aan de
hand van de gevonden brief van Frank Mc Naught
aan zijn vrouw én verslagen die hij achteraf heeft
moeten schrijven bij terugkomst bij zijn eigen
troepen is door “historische vereniging oudheidkamer Rhenen” deze verhaallijn tot stand gekomen.
Het was een interessante lezing. Iedereen was er
stil van.
Komende gebeurtenissen
Door de inmiddels wel bekende reden, vervallen bij
de KVG de bijeenkomsten van 6 april (lezing van
Hans Lucassen over de Byzantijnse kerken), van 23
april (ons KVG Reisje) en maandag 11 mei (KVG
slotavond verzorgd door de werkgroep van
Melania).

RK kerk in Renkum worden gehouden. Maar ook
deze kan niet doorgaan.

Kledinginzameling voor Mensen in
Nood
De kledinginzameling voor Mensen in Nood die
zaterdagmorgen 4 april op het kerkplein van onze
kerk zou worden gehouden gaat i.v.m. het Corona
virus niet door.

Malkander
Beste kerkgangers,
Graag stellen wij ons aan jullie voor. Wij (Katja en
Margreet) werken bij Malkander. Wij geloven in een
samenleving, waarin we naar elkaar omkijken, en
waarin jong en oud kan meedoen en zich kan
ontwikkelen in hun eigen tempo. Met elkaar, voor
elkaar!
Wij werken graag met u samen om Bennekom
mooier, duurzamer, groener en veiliger te maken
op het gebied van wonen, samenleven en
voorzieningen. We verbinden, versterken en
ondersteunen. Dus heeft u een idee voor de wijk,
een initiatief, of wilt u zich inzetten voor een ander
als vrijwilliger? Of zoekt u ondersteuning? Wij
denken graag met u mee! Eén van de initiatieven
die we ondersteunen is Bello. Bello is een electrocar
die bestuurd wordt door vrijwilligers uit Bennekom.
We werken met geselecteerde vrijwillige chauffeurs, die oudere en minder mobiele inwoners van
Bennekom vlot van deur tot deur brengen. Als
sociaal werkers in de wijk willen we bouwen aan
een positieve samenleving waar verbinding met
elkaar centraal staat. We houden contact! Meer
weten? Kijk op www.malkander-ede.nl voor meer
informatie.
Katja en Margreet

Wij wensen jullie allemaal heel veel vertrouwen,
kracht en gezondheid toe. We houden onze leden
op de hoogte via onze website en per email. (onze
website: www.kvgbennekom.nl)
Namens KVG bestuur,
Inge Wijngaard en Henny de Nijs

Maria Bedevaart voor Zieken en
Senioren
Op dinsdag 26 Mei zou voor de 64ste keer de
jaarlijkse Bedevaart naar Maria van Renkum in de

__________ W ERKGROEPEN

AAN HET W OORD

_____________

Het thema was Daniel in de Leeuwenkuil. Een
spannend verhaal waar de kinderen lekker mee aan
de slag konden. Er is o.a. geknutseld (een
leeuwenkaart voor iemand die je ‘bruljant’ vindt),
een vertrouwensparcours afgelegd, geschminkt en
natuurlijk is het verhaal met de kinderen samen
uitgebeeld. Tussendoor werden door kinderkoor
'Eigenwijs' mooie liedjes gezongen. Tot slot hebben
we – met dank aan de kookclub ‘Heilig Boontje’ –

Werkgroep Kinderkerk
De werkgroep Kinderkerk bestaat uit Marieke Kok
en Monique Hagen. In september zijn we begonnen
met nadenken over het opzetten van de Kinderkerk,
nadat Marieke met Pieter Boers in Hoofddorp was
wezen kijken bij de Kliederkerk. In januari hebben
we voor het eerst de Kinderkerk in Bennekom
georganiseerd, met hulp van een aantal jongeren.
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heerlijk gegeten samen. De 22 kinderen plus ouders
die aanwezig waren, hebben een heel gezellige
middag gehad.

Tijdens de eerst Kinderkerk hebben verschillende
ouders aangegeven te willen helpen bij een
volgende editie. Dat is fijn, want deze werkgroep
kan zeker nog wat handjes gebruiken! De
werkgroep is bezig om een nieuwe datum te
prikken voor een volgende Kinderkerk in
Bennekom. Ons doel is om dit ongeveer 3 keer per
jaar te organiseren. Ook zijn we aan het
brainstormen welke Bijbelverhalen geschikt zijn
voor de Kinderkerk. We wachten de ontwikkelingen
rond het coronavirus af, voordat we de nieuwe
datum vastleggen.
Marieke en Monique

Van verschillende kanten kregen we te horen dat
dit een aanvulling is op het kerkaanbod dat er al is.
Voor jonge kinderen is het stilzitten tijdens de
reguliere kerkdienst heel lastig, maar als ouder wil
je wel graag dat de kinderen mooie Bijbelverhalen
leren kennen. Met de Kinderkerk voorzien we in die
behoefte. Jong en oud ontdekken bij de Kinderkerk
op een creatieve manier samen de betekenis van
Bijbelverhalen. Geen dienst waarbij kinderen stil
moeten zitten, maar samen beleven en lekker
meedoen.

_____________________ MVR

ESTAFETTE

MVR-estafette: Egon Hofstad

___________

Huidige beroep: geodata analist bij IB-Land in Ede.
Vorig werk was als projectleider precisielandbouw
bij HLB in Wijster en Dronten, reistijd ging me erg
tegen zitten. Momenteel op zoek naar ander werk
waar ik analyse van geodata kan combineren met
mijn kennis van agrarische bodemkunde, (bodemvruchtbaarheid en bemesting), kennis overdragen
en liefst op fietsafstand.

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.

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap
MVR en waarom? Ik voel me redelijk betrokken bij
de geloofsgemeenschap. Van alle 4 kinderen
hebben we de voorbereidingen meegemaakt voor
dopen, eerste heilige communie en vormsel.
Tweemaal interkerkelijk Bennekom Cross2cross
estafette meegedaan en georganiseerd.
Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en
waarom? Betrokken bij de katholieke kerk, tradities
in ere houden. Bidden bij gezamenlijk avondeten. In
Silvolde ging ik regelmatig met mijn moeder en
broer en zus op zaterdagavond naar de kerk, mijn
vader liet meestal verstek gaan vanwege Duits
voetbal. In meerdere kerken diensten bijgewoond,
ook tijdens vakanties in het buitenland. Interessant
dat je een groot gedeelte mee kunt doen ook al is er
soms een taalbarrière.

Naam: Egon Hofstad
Leeftijd: 48 jaar
Geboren te: Gendringen, in de Achterhoek
Verliefd, verloofd, getrouwd. Getrouwd met Irene.
Ouders van Silke, Quinten, Florien en Kai.

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap
en waarom? Sinds 2004 zijn we bij deze parochie
betrokken. Via Jos en Ria Roelofs, oom en tante van
Irene. Zij hebben ons bij MVR geïntroduceerd.
Oudste dochter laten dopen. Vanaf 2016 of eerder
actief bij werkgroep gezinsviering, laatste jaren als
secretaris/notulist en dit jaar als voorzitter. Via

Hobby’s: sporten, tuinieren in moestuin, klussen
met hout
Opleiding: Bodem, Water & Atmosfeer aan
Universiteit Wageningen, richting chemische
bodemprocessen
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Irene hand en span diensten gedaan bij Kom in de
Kring (KidK), palmpasenstokken gemaakt, met Sint
Maarten pannenkoeken bakken en opzetten van
decor, bij de vuurkorven staan. Twee jaar geleden
met een werkgroep bekeken wat de toekomst is
voor onze parochie, meegedaan met een ludieke
talkshow.

moestuin. Op de woensdagavond geef ik atletiekbaantraining
aan
junioren
van
Pallas’67
Wageningen. Op de donderdag geef ik om de twee
weken looptraining aan jeugdselectieteams van V.V.
Bennekom. Dit jaar rond ik mijn activiteiten af bij de
Wilhelminaschool. Hier heb ik mij jaren als
coördinator schooltuin ingezet; tot mijn spijt zag ik
een paar weken geleden dat ze alles eruit hebben
gehaald en betegeld hebben. Sterk gemaakt om het
GFT-afval te scheiden en op de composthoop te
gooien. Echter als dat niet wordt gecoördineerd
wordt het een zooitje. Verder ondersteun ik het
lerarenkorps met lesgeven van Wetenschap &
Techniek.

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist
binnen MVR? Ik mis dat er weinig nieuwe aanwas is
van onderaf, waardoor een aantal activiteiten,
gebruiken of werkgroepen ter ziele gaan. Dan doel
ik op Kom in de Kring en de uitdaging om nieuwe
mensen te vinden voor de organisatie van Sint
Maarten.

Stokje gaat door naar: Liqaa Issa

Mooie MVR-herinnering: Maken van een escaperoom in de kelder onder de sacristie tijdens
parochiedag.

Want: Liqaa is lid van werkgroep gezinsviering en
heeft aangegeven dat ze weinig inbreng heeft in de
voorbereidende overleggen en geen meerwaarde
ziet in het bijwonen hiervan. Ze wil wel betrokken
blijven bij de gezinsviering activiteiten en binding
houden met de parochie. Verder ben ik benieuwd
naar haar verhaal.

Verder actief met: Met enige regelmaat ben ik
actief met natuurwerkdagen bij de Stichting
Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe op de
zaterdagochtend om de twee weken van oktober
tot april. Echter gooit het voetbal van de jongste
hier roet in het eten. Vaak ben ik te zien in mijn

_________ W ELK

BOEK R AAD T U DE LEZERS AAN _____________
emoties. Ze zijn er, maar jij bent ze niet. Er is lijden,
er is geluk… dat mij overkomt.
Reisgids en Leerhuis
Een universele reisgids voor ons leven, wat mij
betreft. We hebben met onze groep van het
Leerhuis, onder de bevlogen leiding van John
Rademakers, de meeste hoofdstukken van Het Boek
van Vreugde doorgenomen. Vaak kregen wij van
John van tevoren vragen toegestuurd die ons
hielpen ons te verdiepen in de stof van een paar
hoofdstukken. Zo kwamen wij tijdens de
behandeling van de hoofdstukken met elkaar in
gesprek over de diverse onderwerpen en kon deze
en gene uit eigen leven ervaringen en
overwegingen in de groep brengen. Resultaat
waren vaak levendige gesprekken.
Opbouw
De opbouw van het boek bestaat uit de drie lagen
van een taart. De eerste laag heeft te maken met
opvoeding en onderwijs. De tweede laag is recent
wetenschappelijk onderzoek over een levenskwaliteit zoals vreugde. De derde laag zijn de verhalen
uit de dagelijkse ervaringen van beide leiders.

Het boek van vreugde
door Douglas Abrams,
met de Dalai Lama en
aartsbisschop Desmond Tutu

Vreugde kan er zijn, al zit het leven tegen!
Het boek bestaat uit interviews onder leiding van
Abrams met de beide spirituele leiders tezamen.
Beide leiders leren ons dat vreugde een
geboorterecht is, fundamenteler dan geluk.
Vreugde hangt namelijk niet af van externe
omstandigheden. Onder welke omstandigheden
dan ook komt vreugde van binnenuit. En geeft ons
leven bezieling. Hierdoor kan ons leven voldoening
geven en betekenis krijgen. Vreugde kan er zijn , al
zit het leven tegen. Je bent zelf niet de pijn, angst,
ellende die je als mens meemaakt of het geluk dat
je mag ervaren. Als mens hoef je jezelf niet te
vereenzelvigen met je gemoedstoestand en
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Compassie
In het boek wordt door de Dalai Lama gesteld dat
onze scholing en daardoor onze wereld bijna
uitsluitend gericht zijn op uiterlijke en
materialistische waarden. Wij als mensen hebben
daardoor weinig oog voor ons innerlijk leven en
onze waarden. In het boek concentreren wij ons op
“waarachtig-mens-zijn”. Wat we nodig hebben,
zeggen de twee leiders, is grotere betrokkenheid bij
het welzijn van onze naasten en het ontwikkelen
van goedheid en compassie voor de medemens.
Waarbij godsdienst geen voorwaarde hoeft te zijn
om innerlijke waarden te ontwikkelen.
Lijden
Lijden in het leven is onontkoombaar. De bedoeling
van het leven is dat je het lijden verwerkt, maar er
niet in blijft hangen. Je kunt je ook voorstellen dat
er zoveel mensen op deze wereld zijn die lijden en
je met dat lijden verbonden weten. Zo zie je je
eigen situatie in een groter verband. En dat kan je
helpen om een ander mens te worden. Met als
gevolg bijvoorbeeld de ontwikkeling van kwaliteiten
als dankbaarheid, vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, behulpzaamheid en vrijgevigheid. En dat kan
je dan weer, ondanks je lijden, een opgewekte
geest geven om je levenspad te vervolgen.
Acht pijlers voor de vreugde
Als leidraad bij onze levensweg geven de twee
spirituele leiders een gereedschapskist mee voor
het leven. Met de acht pijlers voor vreugde: vier
pijlers van de geest en vier pijlers van het hart
worden ons aangereikt. De vier pijlers van de geest

bestaan uit: perspectief, nederigheid, humor en
acceptatie. De vier pijlers van het hart worden
gevormd door vergeving, dankbaarheid, compassie
en edelmoedigheid.
In het boek zijn meditatie oefeningen opgenomen
die ons kunnen helpen de acht pijlers van vreugde
te ontdekken en ons innerlijke leven verder te
ontwikkelen.
Wijze les
Als afsluiting van het boek zou je kunnen zeggen:
“De mensheid, een grote familie, jouw familie”. Een
Tibetaans spreekwoord zegt: “Overal waar je
vrienden hebt is je vaderland en waar je liefde
ontvangt ben je thuis.” Uit het boek van Vreugde
leren we: ”Werkelijke levensvreugde bereik je door
anderen daadwerkelijk vreugde te brengen”.
Het mooie is dat ik gisteren iemand op televisie in
verband met het coronavirus hoorde zeggen: “het
beste vaccin tegen angst is medemenselijkheid”.
Het zou zo uit het Boek van Vreugde kunnen
komen. Voor ons geeft het boek veel houvast in ons
dagelijks leven en wij zijn dankbaar dat wij als
Leerhuis groep het boek samen met John
Rademakers hebben mogen bespreken en
doorleven.
Gea Kleipool
Heeft u ook een inspirerend boek gelezen en wilt u
een verslag ervan met ons delen? Neem dan
contact op met Arno de Bruin, Hans Wilmink of
Rita Karsten van de PR-groep.

________________________ F ORUM ________________________
leven ook vrijwel tot stilstand gekomen en is de
situatie gezien het aantal doden nog zorgwekkender dan hier, in Zuid-Amerika. De verschillen
zullen echter binnen zeer korte tijd gelijkgetrokken
worden.

Nieuwe kansen
Nu ik dit schrijf, is het 20 maart. Het is in deze
dagen moeilijk om aan iets anders te denken dan
aan de coronacrisis. Ook in Argentinië zitten we
daar nu middenin. Vanaf vandaag 0.00u moeten we
hier verplicht binnenblijven. We mogen alleen de
deur uit voor de dagelijkse boodschappen. Gelukkig
hebben mijn gezin en ik nog de bewegingsvrijheid
die onze achtertuin biedt, maar dat geldt natuurlijk
niet voor iedereen. Aan de andere kant zijn nog
andere ingewikkelde problemen: er zijn de laatste
tijd steeds meer mensen dakloos in Buenos Aires en
omgeving, ook in onze wijk. Waar moeten die nu
naartoe?

Zoals bij iedereen, is er ook bij mij iets van binnen
uit z'n evenwicht geraakt. De nieuwsberichten
bieden onvoldoende houvast voor m'n dolende
kompas, dat heb ik wel direct in de gaten. Het zal
juist zaak zijn om het consumeren van nieuws
enigszins in de hand te houden. Andere mensen –
m'n huisgenoten of familie, vrienden en kennissen
die bereikbaar zijn met het intoetsen van een paar
knopjes op m'n telefoon of computer – bieden
natuurlijk enig soelaas, maar net als in het gewone
leven kan ik van hen mijn innerlijke rust niet laten
afhangen. Met mijn dagelijkse bezigheden heb ik

De verplichte quarantaine duurt tot 31 maart.
Verder kijken is moeilijk. In Nederland is het sociale
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het geluk dat ik vaak binnenshuis werk en dat deel
gewoon kan voortzetten. Dat is alvast iets.

al te goed kent: de deur niet uit kunnen. Ik schreef
het hem en hij reageerde onmiddellijk.

Als routines wegvallen, worden we op onszelf
'teruggeworpen'. Dat is een mooi woord, dat
aangeeft dat we ergens in onszelf een aanknopingspunt moeten vinden. Als we even de tijd nemen om
te zoeken, dan ontdekken we dat we daar
vanbinnen nog steeds dezelfde zijn. Dat kan een
geruststellende ontdekking zijn, maar natuurlijk ook
een onrustbarende! Hoe het ook zij, we moeten het
doen met onszelf.

De tweede aan wie ik dacht, was Marcela, een al
wat oudere vriendin die vandaag jarig is. Haar belde
ik, en we konden mooi afspreken dat ik morgen
voor haar een halve kilo brood koop. Ze is
longpatiënt en kan met dat coronavirus beter
thuisblijven.
We hebben onze naasten nodig zoals zij ons nodig
hebben. Net schreef ik dat we anderen niet moeten
gebruiken om onze innerlijke onrust te dempen.
Maar toch ligt in de ander en in onze onderlinge
relaties dat wat zin aan ons leven geeft. We kunnen
niet ophouden daarnaar te zoeken: kijken wat we
kunnen geven, ontdekken wat we daarmee
ontvangen.

Net deed ik een simpele oefening: denkend aan
mijn bekenden onder de knoppen van mijn telefoon
vroeg ik me af: voor wie zou ik nu iets kunnen
betekenen? De eerste aan wie ik dacht, was
Ezequiel. Dat is een buurjongen met een
neurologische ziekte die al jaren aan huis
gekluisterd zit. Ik bezoek hem ongeveer eens per
veertien dagen, maar in deze weken komt het er
natuurlijk niet van. Ik besloot hem een berichtje te
sturen, en terwijl ik begon te schrijven besefte ik
dat wij allemaal nu in de situatie zitten die hij maar

In de coronacrisis vallen de routines weg. Dat maakt
dat we naar andere vormen van omgang moeten
zoeken en met nieuwe ogen naar onszelf en
anderen kunnen kijken. Zo bezien zijn er volop
nieuwe kansen.
Marc van der Post

_______________________ R ED ACTIE _______________________
Redactie:

Inleveren kopij volgend nummer (Pinksteren) tot zondag3 mei; voor TitusBreed tot
maandag 27 april
e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212
Bezorging:
Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
HET middel om op de hoogte te blijven
Een paar keer per maand wordt Katholiek Bennekom Nieuws, onze digitale nieuwsbrief, per e-mail
verzonden. De nieuwsbrief wordt met name gebruikt om actuele zaken, die spelen in en rondom onze
geloofsgemeenschap, snel onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld berichten van overlijden,
belangrijke kanselmededelingen, de preek van de week, het thema van de viering voor komende zondag,
wijzigingen in de aanvangstijd van vieringen of verandering van collectedoelen. Ook wordt in de
nieuwsbrief geattendeerd op interessante bijeenkomsten, op recent gepubliceerde achtergrondinformatie
m.b.t. kerk en wereld, etc. Denk in deze tijd vooral ook aan coronaberichten, die elkaar snel kunnen
opvolgen! Katholiek Bennekom Nieuws is een krachtig en snel middel om zulke informatie te verspreiden.
Voor een optimale nieuwsvoorziening zouden eigenlijk alle leden van de gemeenschap de nieuwsbrief
moeten krijgen, maar helaas is nog lang niet iedereen geabonneerd. Dat kan beter: de nieuwsbrief kost u
niets en om die te proberen hoeft U alleen Uw naam en e-mailadres achter te laten op onze website:
www.rkkerkbennekom.nl/informatie/nieuwsbrief/
Of een e-mail te schrijven aan de redactie: redactie@rkkerkbennekom.nl.
Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden conform de AVG. Het ontvangen van de nieuwsbrief
kunt u op elk willekeurig moment weer stopzetten via een link onder in elke nieuwsbrief.
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_____________ M ARI A V IRGO R EGIN A

I NFORM ATIE ______________

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
Vacature
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
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212
P.R.Groep
Hans Wilmink, 0318 413 049,
PRgroep@rkkerkbennekom.nl

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
 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,
koster@rkkerkbennekom.nl
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_______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
In de digitale uitgave van ons NieuwSblad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan
aanklikbare links naar hun website.
Hieronder de site van de adverteerders:
Jillis Baggerman makelaardij

China Garden

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder

Smit & Moormann, notarissen

Kardoen Bennekom

Meubel & Interieur restyle

Barneveld Schuurman Makelaars

Bouwbedrijf Van Grootheest

Baars Bedden

Albert Heijn Bennekom

Van den Top rijopleidingen

Wijnhuis Bennekom

De bloemenmand

Roelofs - Technisch Maatwerk

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding

2Wielercentrum Bennekom

PLUS Edwin en Astrid Holtrop

Herinneringshuys 't Hoge Heem

Kapsalon Everline

Seasons Dameskleding Bennekom

Henri’s Stekje

Van Wonderen - shoes and stuff

Hartman tweewielers

Kapsalon Marage

Schoenmakerij de Haan

Geels woonwarenhuis

Auto van de Weerd

Arie Kamperman timmer- en afbouwbedrijf

Installatiebedrijf Van Ginkel

Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank

Eijgenraam mannenmode

Diergaardeadvies-Bennekom

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom

Raak Nederland - Bennekom

Schildersbedrijf van Reemst

Kasteel Hoekelum

instituut voor huidverzorging Eugenie de Groot

Boerderij Hoekelum

Hans Mekking sigarenmagazijn

Woonstudio Bennekom

Bloembinderij Lindhout

Garage Bennekom autobedrijf

Sa Lolla Ristorante - Wageningen

haroboomwerk - bennekom

Monuta Hofrust

cafetaria-bennekom

Bril 2000

Mitra Bennekom
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