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________________M ENSWORD ING –

Z IE DE ME NS ________________

Op kerstmorgen klinkt in de liturgie: “Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”. Hoe
vaak ik het ook gehoord en gezegd heb, het blijft vreemd: Gods woord is belichaamd. Anders gezegd: de
Eeuwige, Onuitsprekelijke, Onzegbare (want wie is God?) is mens geworden in Jezus, een mens van vlees en
bloed als jij en ik. Om dat geheim te verstaan luister ik naar de verhalen over hem.
Lucas en Matteüs vertellen over de geboorte van Jezus. Zij maken bij de compositie van hun verhalen
gebruik van allerlei elementen uit zijn leven. Hij stamt af van koning David en tegelijk is er geen plek voor
hem in de herberg, hij wordt in een voederbak gelegd. Engelen duiden hem als redder en zingen van vrede.
Herders vereren hem als geschenk uit de hemel. Wijzen zoeken naar de pasgeboren koning en huldigen het
kind met hun gaven. De pasgeborenen in Bethlehem worden bedreigd door Herodes en zijn ouders
vluchten met hem.
Je hoort het allemaal terug in de verhalen van zijn leven. Hij is een bevlogen en bewogen mens. Hij is thuis
in de Schriften, heelt mensen en biedt perspectief. Hij vormt zijn leerlingen met joodse wijsheid van
eeuwen en houdt hen in parabels een spiegel voor: wat is van waarde in het leven? Velen volgen hem en
ervaren hem als voedend, lichtgevend, goede herder. Anderen zien in hem een bedreiging voor hun macht:
religieuze en wereldlijke leiders proberen hem te betrappen op godslastering of erger…
En op het eind – na een indringend paasmaal – wordt hij overgeleverd. Pilatus ondervraagt hem: ben jij
koning? Waarop Jezus antwoordt, dat zijn koninkrijk niet van hier is. Dan laat Pilatus hem geselen. De
soldaten bespotten hem, zetten een doornen kroon op zijn hoofd en trekken hem een purperen mantel
aan. Zo toont Pilatus hem aan de menigte: zie de mens.
In de menswording die we met Kerst hoopvol vieren ligt zijn levensweg en bestemming al besloten: het
loopt uit op een koningschap van een andere orde dan wereldlijke macht… Hij is koninklijk in zijn verhalen
over God, hoop voor de treurende en geluk voor de arme. Hij leeft uitnodigend en waarachtig, aanstekelijk
en bezielend: zie de mens. Zo is de mens bedoeld, denk je, hoop je.
In de geest leeft hij verborgen en stil, soms zichtbaar in mensen… Als je er iets van merkt dan in iemand, die
‘mens’ is geworden: genadig en barmhartig, veerkrachtig en waarachtig.
Voor mij is Advent een tijd van verwachten. Ik sta stil bij het geheim van de menswording van God en hoe ik
open kan gaan voor het goddelijke dat aan het licht komt in onze wereld ondanks brute en leugenachtige
machten in oprechte, meedogende en zorgzame mensen. Ik bezin mij op vragen als: Wie is God in mijn
leven? Hoe ga ik om met de mooie en minder mooie kanten in mijzelf? Hoe kan ik menselijker bezig zijn:
innerlijk en in mijn betrokkenheid bij mensen en de wereld….
Ik wens u en jou goede Kerst in ‘mens’ worden: zie de mens.
Advent 2020 Kerst
Ben Piepers
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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.
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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 ERKBER IC HT EN _____________________
Vieringen

Hoe vieren wij Kerst dit jaar?

Overzicht van de vieringen vanaf 13 december t/m
21 februari in de MARIA VIRGO REGINA kerk in
Bennekom

Kerst is altijd een mooi feest van samenzijn, gezin,
familie, vrienden, maar ook voor onze geloofsgemeenschap. Samen naar de kerk, op Kerstavond
en tijdens de Kerstdagen zelf. Helaas heeft –
vanwege de Corona beperkingen en risico’s die we
dan lopen bij de vaak grote opkomst tijdens Kerst –
het Titus Brandsma pastoraal team en bestuur
besloten om dit jaar geen vieringen met
kerkgangers toe te staan op Kerstavond en Eerste
Kerstdag. De kerk mag wel open zijn voor
“Kerstinloop”.

Vanwege de corona-protocollen mogen van ieder
koor maximaal 4 mensen zingen.
Op het moment zijn er 30 kerkgangers welkom.
Wijzigingen in aantallen of in vieringen worden
gemeld in de digitale nieuwsbrief.
Er dient voor iedere viering gereserveerd worden.
Kijk hiervoor op de MVR website of in de digitale
nieuwsbrief.
Op de website vindt u ook de liturgie van de viering
van de betreffende zondag en verwijzingen naar
opnames van sommige vieringen.
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze
buitenlandse gasten.

Als locatieraad en pastoraatsgroep begrijpen we
goed dat dit veel emotie oproept (dat doet het ook
bij ons), maar we volgen hierin de lijn van de gehele
parochie. Toch hebben we wel gemeend het
volgende kerstprogramma te kunnen organiseren:
1. Gezinsviering op 21 of 22 december. Ouders en
grootouders mogen hierbij aanwezig zijn. Net als
op een reguliere zondag tot een maximum van
30 personen en met een registratie. Deze viering
wordt opgenomen en uitgezonden via het
YouTube kanaal.
2. Besloten viering op Kerstavond. Deze viering is
zonder kerkgangers, de viering wordt
opgenomen en, indien de techniek het toelaat,
“live” uitgezonden of later op het YouTube
kanaal gezet.
3. Geen vieringen op Eerste Kerstdag. Maar wel
Kerstinloop (de kerk is dan open voor een
moment van bezinning, een kaarsje, of even stil
zijn voor kerstgedachten). Openingstijden van
10.30 tot 12.00 uur, en 14.00 tot 16.30 uur.
Tijdens deze inloop wordt wel “streng”
toegezien op de Corona maatregelen zoals 1,5
meter afstand, mondkapje, niet te lang stilstaan,
etc.. Dit geldt zowel voor in de kerk als op het
kerkplein. Ook wordt om uw naam en adres
gevraagd bij binnenkomst (voor de GGD).
4. Tweede Kerstdag. Gebedsviering, met Arsis, met
kerkgangers tot een maximum van 30 personen.
Vooraf opgeven is verplicht.

De opbrengsten van de collectes zijn, doordat er
veel minder mensen in de kerk komen, slechts de
helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te
maken wordt dan ook erg op prijs gesteld!
De eerste collecte is altijd voor onze
geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw
bijdrage hiervoor ook overmaken op NL72 RABO
0156 2767 20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma,
graag onder vermelding van ‘locatie MVR
Bennekom’. De rekeningnummers van de doelen
voor de tweede collecte zijn achter het collectedoel
vermeld.
zondag 13 december, derde Advent
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis
voorganger: Ben Piepers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Stichting De Vrolijkheid:
NL47 TRIO 0338 7281 39

zondag 20 december, vierde Advent
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
gemengd koor
voorganger: John Rademakers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Solidaridad:

Let wel, dit programma is onder voorbehoud, houdt
hiervoor de website van MVR en de digitale
nieuwsbrief goed in de gaten.
Locatieraad en Pastoraatsgroep MVR

NL05 TRIO 0212 1854 11
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Let op! Kerstavond en Eerste Kerstdag zijn er geen
vieringen met kerkgangers in de Titus Brandsmaparochie.

donderdag 31 december, Oudjaar
17.00 uur:
Vesperviering met
gelegenheidscantors
voorganger: Marianne Thie

De gezinsviering op Kerstavond met Antoinette van
Schaik en kinderkoor Eigenwijs wordt op een eerder
moment opgenomen en is daarna terug te kijken via
Youtube.
collecte 1:
collecte 2:

zondag 3 januari 2021, Epifanie
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
gelegenheidscantors
voorganger: Piet Muilwijk
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Voedselbank Ede:

voor de eigen parochie
Enda/Bolivia: NL11 RABO 0307 0604 38

donderdag 24 december, Kerstavond
Op deze avond is er in onze kerk een viering zonder
kerkgangers, met Gilles Ampt en gemengd koor. De
viering wordt opgenomen en uitgezonden op het
Youtube kanaal van onze kerk. Houdt de digitale
nieuwsbrief in de gaten!
collecte 1:
collecte 2:

NL54 ABNA 0432 3668 06

*er is geen nieuwjaarsreceptie*
zondag 10 januari, Doop van de Heer
10-30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. gemengd
koor
voorganger: Henri ten Have
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85

voor de eigen parochie
Solidaridad: NL05 TRIO 0212 1854 11

vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
Er is geen viering!

zondag 17 januari, Eenheidszondag (ook in onze
kerk!)

De kerk is open 10.30 tot 12.00 uur en van 14.00
uur tot 16.30 uur om een kaarsje op te steken en de
kerststal te bekijken. Een bijdrage in de
collectemandjes wordt op prijs gesteld.

10.00 uur:
oecumenische viering met cantors
voorganger: Ben Piepers (in onze kerk) en
dominees (in de andere kerken)
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
project Nicole Bisschof

zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. het
Arsis
voorganger: Joop Nijrolder
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Enda/Bolivia: NL11 RABO 0307 0604 38

zondag 24 januari, 3de zondag door het jaar
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis
voorganger: Diny Booyink
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Leger des Heils:

zondag 27 december, Heilige Familie
10.30 uur:
Laudenviering met Laudenkoor
voorganger: 2 lectoren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Mooi Levenhuis:

NL72 RABO 0707 0701 71

zondag 31 januari, 4de zondag door het jaar
10.30 uur:
woord- en communieviering m.m.v.
cantors
voorganger: Guido Dieteren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Nationale Jongerencollecte:
NL 11 INGB 0002 7844 98

NL74 RABO 0310 5437 38

Cantors gevraagd voor Oudjaar en
3 januari
Net als vorig jaar is er ook dit jaar een Vesperviering
op Oudejaarsdag om 17.00 uur. Voor deze viering
én voor de viering op 3 januari zijn we op zoek naar
cantors. Andere jaren was er bij deze vieringen
altijd een gelegenheidskoor, maar door de coronamaatregelen zijn er dit jaar slechts 4 cantors per
viering toegestaan.

zondag 7 februari, 5de zondag door het jaar
*Diaconiezondag*
10.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
gemengd koor
voorganger: John Rademakers
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85

Dus heeft u zin om een keertje te zingen op één van
deze dagen? Meldt u zich dan aan bij Janneke
Postma: janneke59postma@gmail.com!
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Vieringen elders in de parochie, zie: www.
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen.

zondag 14 februari, 6de zondag door het jaar
10.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor
Eigenwijs
voorganger: Adri van Dijk
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Zonnebloem:
NL54 ABNA 0432 3668 06

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.

woensdag 17 februari, Aswoensdag
19.30 uur:
woord- en gebedsviering m.m.v.
cantors
voorganger: Adri van Dijk
zondag 21 februari, 1e zondag 40-dagentijd
10.30 uur:
Laudenviering met Laudenkoor
voorganger: 2 lectoren
collecte 1:
voor de eigen parochie
collecte 2:
Hospice Bennekom:
NL95 RABO 030 9354 28

Kort verslag MVR locatieraad

Aanmelden voor de vieringen en op tijd
naar de kerk komen

Advent is begonnen en we bereiden ons
langzamerhand voor op de kersttijd. Nu zijn de
dagen nog donker, maar een mooie tijd komt eraan.
Een Licht is geboren. Een tijd dat we even bij
kunnen komen van alle gebeurtenissen, een stukje
bezinning over wat geweest is en wat nog komen
gaat. Zoals:

Als u regelmatig naar de kerk komt weet u het
inmiddels wel: u moet zich van te voren aanmelden
voor de viering. Dit is vanwege de Coronamaatregelen: er mogen maar 30 kerkgangers (naast
de medewerkers) in de kerk aanwezig zijn én
iedereen die aanwezig is wordt geregistreerd, zodat
bij eventuele besmetting bron- en contactonderzoek kan worden uitgevoerd door de GGD.

1. Kerst is echt anders dit jaar door Covid-19. U
kunt hier elders in dit NieuwSBlad over lezen.
2. Weinig nieuws over de uitbreiding van de
parochiezaal. De aanvraag voor ontheffing bij de
provincie, u weet wel, voor dat ene, kleine
vleermuisje, is door de gemeente Ede gestart. En
in het totaal zes alternatieve verblijfplaatsen zijn
al voor hem (of haar?) opgehangen. Dus dit is
afwachten. Wel goed nieuws is dat het Bisdom
Utrecht al toestemming heeft gegeven voor de
uitbreiding van de zaal.
3. Het was dit jaar wederom, onze kerktoren was
vanaf 25 november in oranje licht gehuld. Dit
was vanwege de internationale actie “Orange
the World”, een actie om geweld tegen vrouwen
en jonge meisjes tegen te gaan. Wereldwijd zijn
er gebouwen in oranje licht gezet, 16 dagen lang
(de '16 Days of Action against Violence'). Onze
kerk deed daar als enige kerk in Bennekom aan
mee. Geweld tegen meisjes en vrouwen vindt
veel plaats. Het is dus belangrijk om aandacht te
geven aan geweld bij vrouwen en meisjes over
de hele wereld in het algemeen en Bennekom in
het bijzonder.
4. De voorbereidingen voor de Kerkbalans 2021
worden binnenkort gestart. Wij als Bennekom
hebben goede ervaring met de weer ingestelde

Aanmelden kan van maandag tot zaterdag 17.00
uur via de link in de digitale nieuwsbrief en via de
MVR-website. Of via de parochiewacht (maandag
tot en met vrijdag van 10.30 – 11.30 uur, telefoon:
0318 414 896). Ook mensen die meewerken aan de
viering wordt gevraagd om zich van te voren aan te
melden. Wanneer het maximum aantal
aanmeldingen overschreden is, krijgt u bericht dat
u helaas niet meer aanwezig kunt zijn bij de
viering.
Bij de kerk wordt gecheckt of u op de presentielijst
staat en of u een mondkapje draagt. Dit is voor uw
veiligheid en die van anderen. In de kerk wordt u
een plaats toegewezen. Zodra u in de bank zit mag
het mondkapje af.
Omdat de check en de begeleiding naar de zitplaats
de nodige tijd kost vragen wij u dringend om een
kwartier vóór de viering aanwezig te zijn!
Hartelijk dank voor uw medewerking en welkom in
de kerk!
Pastoraatsgroep en locatieraad
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lopers en willen dat weer vervolgen in 2021. Ook
krijgt u dit jaar – net zoals vorig jaar – een fraai
sociaal jaarverslag.
De MVR locatieraad

Wanneer?
De actie start op 25 november, de Internationale
dag tegen geweld tegen vrouwen en loopt tot 10
december, de Internationale
dag van de rechten van de
mens. Op veel plaatsen in de
wereld
worden
markante
plekken
oranje
verlicht,
waaronder de toren van onze
kerk.
Waarom oranje?
De kleur oranje staat symbool voor een zonnige
toekomst, een toekomst zonder geweld. Kijk voor
meer informatie op: www.orangetheworld.nl;
www.bennekomenbeekdal.com

Vanwege de beperkende maatregelen door
Corona, kunnen wij U als Locatieraad MVR
helaas niet uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie. In gedachten heffen wij wel het glas op
een beter jaar, en de receptie houdt U van ons
te goed.
Kom, volg het spoor
van de ster, heel gericht
dwars door het donkere dal.

In Memoriam Ans Kuin-Koenis

Die ster gaat je voor
tot je rust vindt en licht
bij ’t kind in een simpele stal.

Ans werd geboren in 1927 in Spanbroek. Al op
jonge leeftijd werd Ans geconfronteerd met
verliezen en loslaten. Haar moeder stierf toen zij 2
jaar was. Vader hertrouwde, maar het geluk was
van korte duur. Ans was 10 toen haar stiefmoeder
en 15 toen haar vader overleed. Als oudste voelde
zij zich verantwoordelijk voor haar zus, opoe, tante
en een ‘thuishaaldertje’, een weeskind in de familie.
Dat heeft haar gevormd tot zelfstandige vrouw, die
wist wat ze wilde en goed kon organiseren. Daarbij
beschikte zij over een vriendelijk en innemend
karakter, maar was tegelijk doortastend.

De Locatieraad en Pastoraatsgroep wensen U:
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Mededelingen
Overleden
- op 18 november 2020 Christianus Wilhelmina
Catharina, Chris, Haver, 73 jaar
- op 18 november 2020 Anthonius Wilhelmus
Maria Nederkoorn, Ton, 84 jaar
- op 29 oktober 2020 Anna Theresia Kuin-Koenis,
Ans, 93 jaar
Verhuisd
- Mevr.Smits-de Baar is verhuisd van Prins
Hendrikweg 1 naar Prins Hendrikweg 1b,
6721AD Bennekom. Fam. Klein Woolthuis-Smits
woont op Prins Hendrikweg 1a, 6721AD
Bennekom
- De fam. H. Westendorp is tijdelijk verhuisd van
Alexanderweg 1 naar van Hoffenlaan 18,
Bennekom

In het huwelijk met Jan Kuin was Ans gelukkig. Ze
waren elkaar gegeven en aan elkaar gewaagd. Ze
gingen wonen in Ede bij het aannemersbedrijf. Jan
was ondernemer in de bouw en Ans ondernam
allerlei zaken van betrokken zijn in het bedrijf tot
vele maatschappelijke activiteiten. Ze had een
brede belangstelling en was actief in jeugdwerk, in
kerk en politiek. Ze leefde mee met anderen en
durfde haar eigen inzicht te volgen. Ze bracht op
haar eigen manier ‘feminisme’ in de praktijk. Ze
kregen drie kinderen Marialda, Hans en Astrid en
waren zeer blij met hen. Door de vele activiteiten
buitenshuis, een ernstige ziekte in 1968, die haar
bijna het leven kostte én een zwaar ongeluk van
Marialda met langdurige revalidatie, vroegen hun
tol in de onderlinge aandacht. Er was zorg voor
elkaar, maar tegelijk zocht ieder ook zijn of haar
eigen weg. Als gezin was je samen en ook alleen.
Ans en Jan leefden zo goed mogelijk mee, gaven
ruimte, en uiteindelijk vond ieder een bestemming.

Bennekom en de regio kleuren Oranje
Orange the World is de internationale campagne
tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Een
initiatief van de Verenigde Naties en actief gesteund
door de wereldwijde vrouwenorganisaties Zonta
Nederland en de Unie van Soroptimisten.
Waarom deze actie?
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken
met lichamelijk of seksueel geweld in haar leven.
Uit Europees onderzoek blijkt dat 45% van de
vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgen.
Daar moet een einde aan komen.

Ans maakte met Jan vele jaren deel uit van de
gemeenschap in Bennekom en zette zich ook in
MVR van harte in. Ans zag er altijd tiptop uit en
genoot het leven met alles wat zich aandient. Ze
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stond er open voor. Mettertijd kwamen er kleinkinderen, met wie Ans een speciale band
opbouwde. Ze volgde hen met belangstelling;
verbondenheid groeide over en weer. Tot het
laatste toe zou ze geen verjaardag of bijzondere
gelegenheid ongemerkt voorbij laten gaan. Vanuit
het verpleeghuis presteerde zij het bij het
afstuderen van een kleindochter in Den Haag te zijn,
al moest ze onderweg in rolstoel van taxi
verwisselen om op tijd aanwezig te zijn. Ze ging er
voor en kreeg het voor elkaar.

parochie in Oosterbeek. Hij startte als lid van het
Nederlands koor van de parochie en van daaruit
was hij jarenlang penningmeester van de parochie.
Hij was geen uitgesproken cijferaar, maar een
allround bestuurder, gedreven en plichtsgetrouw,
een ijzersterke analyticus, die niet alleen aandacht
had voor de zaken van alledag, maar ook gericht op
de vragen van de toekomst. Een strenge penningmeester en daarbij nooit uit op eigen roem, maar
op het voordeel van zijn parochie.
Het was kerkelijk een roerige tijd: samenwerking
van verschillende parochies en uiteindelijk een
fusie. In al die vele en eindeloze discussie hierover
heeft Ton een sturende rol gespeeld, altijd
uitgaande van en alert op het belang van de lokale
gemeenschappen. Ook was hij steeds op zoek naar
interne versterking van de Bernulphus gemeenschap. Wat voorbeelden:

Bij haar uitvaart had Ans gekozen voor de tekst van
Prediker: ‘Alles heeft zijn tijd’ … de levenskunst van
je voegen in het ritme van de tijd, er goed mee
omgaan en vrede vinden. Voor haar was
spiritualiteit belangrijk. Ans vertrouwde zich toe aan
God, die als Herder haar voerde naar grazige
weiden, en haar ook nabij was als de weg ging door
een dal en zelfs in de schaduw van de dood. De
laatste jaren in huize Bethanië vond ze steun in
teksten van Etty Hillesum, Dag Hammarskjöld en
vooral psalm 23. In vrede heeft zij afscheid
genomen van haar kinderen en kleinkinderen en is
rustig ingeslapen. Het was goed.

- Project Jonge stellen, een poging om jonge
gezinnen meer te betrekken bij de parochie.
- Voorts: Een mogelijkheid om elkaar in de
Bernulphus na de viering gemakkelijk te kunnen
treffen. Gestart werd met het eigenhandig
verwijderen van een aantal banken in de kerk,
uiteindelijk uitmondend in de inpandige
verbouwing, die naast een Trefzaal ruimten voor
secretariaat en pastoraat opleverde. Financieel
een pure winst door verhuur van de overbodige
pastorie.
- Zo verder ook de start met een kinderkoor; helaas
uiteindelijk na een aantal jaren mislukt.
- En heel belangrijk: De vorming van de Stichting
Vrienden van de Bernulphus. Als zichtbaar
resultaat onder andere het trotse bezit van twee
orgels en laatstelijk de herinrichting van het
liturgisch centrum. Dit laatste heeft hij helaas niet
meer bewust kunnen meemaken. Deze stichting
speelt nu een belangrijke rol in de discussies over
de toekomst van de Bernulphus-gemeenschap.

Op 5 november was de uitvaart in Maria Virgo
Regina, haar kerk. Haar lichaam hebben we
toevertrouwd aan de aarde in het graf bij Jan. Mag
Ans in Gods vrede zijn en voortleven in het innerlijk
van velen.
Bennekom, 5 november 2020, Ben Piepers

In Memoriam Ton Nederkoorn
Ton is geboren op 1 juli 1936 in Santpoort,
gemeente Velsen, als jongste van een gezin met 6
kinderen. Daar werd hij al vroeg misdienaar en later
acoliet. Na kleuter en lagere school ging hij in
Haarlem naar de middelbare school: het Mendelcollege van de paters Augustijnen, waar hij al vroeg
op een debatingclub zat. Toen hij 18 jaar was leerde
hij zijn vrouw Ans kennen waarmee hij 61 jaar
getrouwd was. Zij kregen 6 kinderen.

Ja, een opsomming van enkele van zijn wapenfeiten, maar belangrijk daarbij was de manier
waaróp en de inspiratie van waaruit hij dit alles
deed: Eerlijk, onkreukbaar, wars van alle zelfverheerlijking, gedreven door de goede zaak.
Ondanks al zijn gezonde twijfels was hij een
“ongeneeslijk katholiek”, die vooral zeer hield van
de rijke christelijke traditie. Zijn laatste belangrijke
activiteit in Oosterbeek was zijn rol bij het ontstaan
van Oase in Oosterbeek.

Zijn afscheidsviering vond plaats op 24 november jl.
op de natuurbegraafplaats Koningsakker; in
verband met de Coronamaatregelen in besloten
kring. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben tijdens
de viering in hun herinneringen Ton beschreven als
een betrokken en meelevende vader en opa.
Daarnaast was er gedurende zijn hele leven
aandacht voor al zijn maatschappelijke activiteiten
en met name in de tijd dat hij in Oosterbeek
woonde. Hij was jarenlang actief voor de KBO
(Katholieke Bond van Ouderen). Vervolgens heeft
hij zich buitengewoon ingezet voor de Bernulphus-

De Oosterbeekse gemeenschap mag hem dankbaar
zijn.
Harry Kempen, Oosterbeek
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Nardie, hartelijke dank

Normaal wordt de vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt bij de high tea. Deze ging dit jaar niet door.
De locatieraad had er voor gekozen om wél een
vrijwilliger van het jaar te benoemen en de
Parochiedag was daarvoor een mooie gelegenheid.

In 2012 zijn wij in onze geloofsgemeenschap gestart
met het organiseren van Laudenvieringen. In die
periode veranderde er met betrekking tot liturgie
heel veel. Koren werden opgeheven, tijden werden
aangepast en pastorale medewerkers namen
afscheid. Pastor Jan Olimulder is toen, samen met
enkele mensen die geschoold waren in liturgie,
gestart met het organiseren van Laudenvieringen.
Op een zondagmorgen togen Nardie Breteler en
Truus Appelman naar Arnhem om zo’n viering mee
te beleven. Daarna gingen wij zelf aan de slag.
Behalve een werkgroep werd er ook een laudenkoor opgericht. De zangers kwamen uit ARSIS, het
gemengde koor, maar ook enkele mensen die geen
lid waren van een koor, sloten zich aan. Een
organist en een fluitiste waren bereid muzikale
ondersteuning te geven. Nardie, die al veel om
handen had en ervaring had in liturgie wilde dit er
ook wel bij doen.
Wij zijn nu acht jaar verder en helaas is Nardie nu
niet meer in de gelegenheid om het Lauden/
Taizékoor te leiden. Haar deskundige en veelzijdige
inbreng missen wij zeer. Maar gelukkig gaan wij
door en hebben inmiddels een nieuwe dirigent
gevonden. Viviane Ampt neemt het stokje van
Nardie over. Daarnaast is Inge Wijngaard vanaf
september lid van de werkgroep Lauden. Wij heten
beiden van harte welkom. Op zondag 27 december
hopen weer een mooie laudenviering te verzorgen.

Rita: van harte proficiat!

Seniorenpastoraat
Vrijdagmorgen 16 oktober 2020 werden op mijn
adres 85 kruidkoeken bezorgd door Bakker van
Veen. Als werkgroep seniorenpastoraat hadden wij
het plan opgevat om onze senioren te verrassen. De
2 geplande bijeenkomsten van dit jaar zijn niet
doorgegaan. We hadden elkaar lange tijd niet
gezien.

Nardie, wij bedanken jou, namens het Liturgieberaad en met name namens het laudenkoor, heel
hartelijk voor al je inzet.
De werkgroep laudenviering:
Willem van Wingerden, Suzanne de Bruin,
Inge Wijngaard, Viviane Ampt en Truus Appelman

Met een mooie brief en een lekkere kruidkoek zijn
wij op pad gegaan om deze persoonlijk te gaan
bezorgen. Wij hebben, ieder, veel mensen
gesproken aan de deur, op afstand of werden
uitgenodigd om binnen te komen om elkaar te
ontmoeten. Mieke de Heij, Marianne Thie, Leny
Schlepers, Gerda de Vocht en Marian Bolscher
hebben heel wat kilometers gefietst om deze
kruidkoeken te brengen maar de verraste reacties,
de blije gezichten en de leuke mailtjes maakten het
allemaal de moeite waard.

Rita Karsten vrijwilligster van het jaar
Tijdens de Parochiedag is Rita Karsten door de
locatieraad gehuldigd als de vrijwilligster van dit
jaar. Peter Wijngaard: ‘Zij zit in heel veel
commissies, heeft altijd wat te zeggen en is af en
toe wat eigenwijs, maar je kan er maar beter naar
luisteren, want zij heeft vaak gelijk’. Rita zet zich
enorm in voor ARSIS, de pastoraatsgroep en de PR
groep. Daarnaast neemt zij deel aan het LBB
overleg.

Wij hopen, als werkgroep, dat het u gesmaakt heeft
en … dat we elkaar het komende jaar weer kunnen
begroeten in goede gezondheid bij een van de
ochtenden van het seniorenpastoraat.

Rita ontving een mooie, gele, sjerp en de bedoeling
was natuurlijk dat zij die tijdens de Parochiedag om
hield, wat zij natuurlijk ook deed.

Hieronder staat het gedicht van Václav Havel dat bij
de kruidkoek zat.
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blijkt toch maar weer dat er enorme behoefte is aan
bezinning en rituelen om je gevoelens een plek te
geven. Daarna liep het door. Mensen druppelden
binnen, soms met z’n drieën, staken kaarsen op,
baden, en gingen weer naar huis. Kortom, de kerk
openstellen was een heel goed besluit. Er was een
enorme behoefte aan.
Hans Wilmink

Wachten als verwachten
Ik wilde de geschiedenis laten voortschrijden
op dezelfde manier
als een kind aan een plant trekt
om haar sneller te laten groeien.
Dat was een vergissing.
Ik geloof dat we moeten leren te wachten
zoals we leren te scheppen.

Scheppingszondag
Eens in de 2 jaar besteden de Bennekomse kerken
gezamenlijk aandacht aan de schepping tijdens de
zogenoemde Scheppingszondag. Dit jaar was dat op
8 november. Het doel is om in de vieringen
aandacht te besteden aan de schepping rond een
gezamenlijk thema maar ook om die dag iets met
elkaar te ondernemen dat bijdraagt aan de
bewustwording of het behoud van de schepping. Dit
jaar ging de gezamenlijke activiteit niet door
vanwege alle corona-beperkingen. Maar in eigen
kerk kon dit jaar de schepping uitstekend centraal
gesteld worden.

We moeten geduldig de graankorrel zaaien,
de aarde waarin zij gezaaid is koppig water
blijven geven en
de planten hun eigen tijd gunnen.
Wachten dat zin heeft omdat het gevoed wordt
door hoop en niet door wanhoop,
door vertrouwen en niet door hopeloosheid.
Namens de werkgroep seniorenpastoraat
Marian Bolscher

Kerk open voor gedenken
De viering ter nagedachtenis aan alle overledenen
op de avond van Allerzielen werd altijd druk
bezocht. Een mooie viering altijd, waar stilgestaan
wordt bij alle overledenen in het jaar, en alle
mensen die je lief hebt. Een moment van gedenken,
herinneringen ophalen, maar ook kracht halen uit je
verbonden voelen met hen die dicht bij je stonden
en heengegaan zijn.

In de viering met het koor Arsis waarin Gilles Ampt
de voorganger was stond als thema centraal: het
herstel van de schepping. De liederen waren
uitstekend bij het thema uitgezocht (o.a. “De aarde
houdt de adem in”). De overweging was hoopgevend en stak de MVR geloofsgemeenschap een
hart onder de riem. Als klapstuk bood het koor Arsis
aan het einde van de viering aan de geloofsgemeenschap een appelboom aan. Een dag later
heeft Gerard Bolscher de boom geplant in de
Bezinningstuin rond de kerk.

Dit jaar was het anders. Er konden niet meer dan 30
mensen in de kerk, dus werd de Allerzielen-viering
een besloten viering. Alleen voor hen die in dit jaar
afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde.
Wat kan je dan nog extra doen? De pastoraatsgroep
kwam met het idee om de kerk in de middag open
te stellen. Voor mensen die een kaarsje willen
opsteken en bidden. Maar is de maandag, de dag
van Allerzielen, daar wel geschikt voor? Dus werd er
voor gekozen om de kerk op zondag, 1 november,
open te stellen. Van 14:00 tot 17:00 uur. Ik had de
eer om de eerste helft van die middag
parochiewacht te zijn. De andere helft werd gedaan
door José van der Meulen.
Ik had het bord van de parochiewacht nog maar net
buiten gezet of er kwam al een mevrouw, die graag
een kaarsje wilde opsteken. Ik ging terug naar de
Torenzaal en keek wat er te lezen viel. Er is
voldoende lectuur aanwezig, dus dat kwam goed.
Na een poosje kwam de mevrouw bij me binnen en
zei: ‘Wat goed dat jullie de kerk open hebben! Ik
vond het heel prettig, dank jullie wel!’. Ik was toch
wel wat overrompeld, had dit niet verwacht. Het

Aangezien de boom van een gekruiste resistente
soort is en bestand tegen meeldauw, wordt er veel
van deze boom verwacht. Wie weet gaan we jaren
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tegemoet met een rijke oogst van biologische
appels.

b: je zegt dat je niet mag jatten;
c: je doet iets anders.
2. Je speelt op het schoolplein met je klas. Een
meisje mag zoals altijd niet meespelen. Wat doe
je?
a: je zegt er wat van,
b: je doet niets,
c: je doet iets anders.
3. Je bent op het sportveld en speelt mee in een
spannende wedstrijd. Er staan veel ouders langs
de lijn. Een ouder staat vreselijk te tieren en te
schelden. Wat doe je?
a: je zegt er wat van,
b: je houd je mond,
c: je doet iets anders.

Gilles Ampt

Gezinsviering met Diny Booyink en
kinderkoor Eigenwijs
Op zondag 15 november verzorgden Diny Booyink
en het kinderkoor Eigenwijs de eerste gezinsviering
in de MVR kerk sinds de uitbraak van het Coronavirus. De titel was zeer toepasselijk: ‘Durf jij?’
Dat was ook de vraag bij de voorbereiding: zouden
er gezinnen zijn die durven te komen? Uiteindelijk
kwamen er 6 kinderen naar de viering en 24
volwassenen. Eén van de kinderen durfde echt: zij
zong in haar eentje mee met Matty en vormde zo
het kinderkoor!

Diny’s conclusie was dat het wel goed zat met het
profetisch gehalte in onze kerk! Het was een
prachtige intieme viering, die nog terug te kijken is
via het YouTube-kanaal van onze MVR-kerk in
Bennekom.
Rita Karsten

De lezing ging over koning Achab en koningin Izebel,
die het land van hun buurman in bezit kregen door
het vertellen van leugens. De profeet Elia durft
koning Achab te gaan vertellen dat hij fout bezig is.
En dat terwijl koningin Izebel Elia al eerder had
gedreigd te doden!

Verbouwing parochiezaal
Zoals eerder gemeld moesten we een nader
onderzoek naar de verblijfsplaatsen van vleermuizen laten uitvoeren. Dit is inmiddels gebeurd.
Eind oktober hebben we daarvan het rapport
ontvangen. Een lijvig rapport van 26 pagina’s
inclusief bijlagen met als conclusie:
er is geen kraamkolonie aangetroffen;
er is één vermoedelijk zomerverblijf
aangetroffen van 1 gewone dwergvleermuis;
tenminste één stootvoeg opening is ingevlogen.
Dit maakt dat wij op basis van de wet
Natuurbescherming ontheffing bij de provincie
moeten aanvragen voor de verbouwing omdat
daarbij dit vermoedelijk zomerverblijf voor deze éne
dwergvleermuis komt te vervallen. Deze
ontheffingsaanvrage is via de gemeente bij de
provincie ingediend.
Als voorwaarde voor het verkrijgen van de
ontheffing moeten er minimaal 4 nestkasten
worden opgehangen, waarvan 2 van een bepaald
type. Deze hangen inmiddels. Vervolgens moeten
de bestaande invliegopeningen afgedicht worden
met speciale flappen waarbij de vleermuis wel naar
buiten kan maar niet meer terug kan vliegen. Deze
flappen moeten een bepaalde tijd aanwezig blijven
om de vleermuizen eraan te laten wennen en tijd te
geven om een nieuw onderkomen te zoeken. De
vleermuizen zijn nu niet meer actief, dus daarmee

Aan het eind van de overweging stelde Diny een
drietal vragen aan alle mensen in de kerk waar ze
op konden antwoorden door het opsteken van een
hand, door op te staan of door te zwaaien met het
boekje. Dit waren de vragen, goed om daar ook
eens over na te denken:
1. Je bent met je vriendjes of vriendinnen in de
supermarkt. Een vriendje stopt een zak drop in
zijn jas. Wat doe je als je buiten bent?
a: je eet vrolijk mee van de drop,
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zullen we moeten wachten tot het voorjaar van
2021. Wordt vervolgd.
Inmiddels is wel de toestemming van het bisdom
binnen om de parochiezaal re verbouwen en uit te
breiden.
Gerard Bolscher
Gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Collecte opbrengsten
Nu er nog maar maximaal 30 mensen (naast
degenen die een taak hebben) bij vieringen
aanwezig kunnen zijn, zijn de collecte inkomsten
drastisch gedaald, terwijl de vaste lasten wel
gewoon doorlopen. Zo is er in de maanden
september, oktober en november (9 vieringen) nog
geen € 650 in de eerste collecte mandjes
ontvangen. Dit is gemiddeld ongeveer € 72 euro per
viering, wat neerkomt op € 2,50 per persoon per
viering. Ik hoop dat velen van u, als u niet naar de
viering kunt komen, toch collectegeld overmaken
op rekening nr. NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v.
Parochie Zalige Titus Brandsma, onder vermelding
van collecte Bennekom.

“Singers are smart. They make music without having to carry
instruments.”

Kinderkoor EigenWijs Bennekom
heeft een nieuw logo……
Staat dit EigenWijs? Jazeker.
Zijn wij EigenWijs? Nee, helemaal niet
Wij zingen met Eigenheid onze Wijs.

De tweede collecte was in die periode bestemd
voor:

Wil jij ook meezingen in dit
kinderkoor en met kerst
meespelen in het kerstspel op
23 december 17.00 uur?

2e collecte
13-9

Zonnebloem

€74,00

20/9

Pax vredesweek

€ 63,55

27/9

Hospice Bennekom

€ 78,30

4/10

Wereld missiedag, kinderen

€ 88,75

11/10

Oase Oosterbeek

€ 80,15

18/10

Missiezondag

€52,70

25/10

Caritas

€ 79,00

1/11

Tree of Life

€ 85,10

8/11i

M.v/d Post, Argentinië

€ 68,60

(repetitie 18 december 2020 om 12.15
uur
in MVR Bennekom)
Geef je op bij: Matty Huls, info@livingvoice.nl of
06-34967603

Voor de collectedoelen (1e en 2e collecte) in de
komende periode verwijs ik u naar het artikel
“VIERINGEN” elders in dit blad.
Locatieraad, Gerard Bolscher
gebouwen@rkkerkbennekom.nl
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__________________ K ERK

EN

S AME NLEV ING __________________
En zo vonden zij een stal
en gedragen door de winden der tijden
omringd door alles wat was en wat is
brachten zij een zoon ter wereld
en de man keek naar de vrouw
de vrouw keek naar de man
en samen keken ze naar het kind
en wiegden het in hun liefde
en in haar pijn
ze had hem aan de wereld uitgeleverd.

Katholiek Vrouwengilde

Ze wiegden het kind in haar pijn
en hebben het Jezus genoemd.
In liefde ontvangen
met liefde gedragen
uit liefde gebaard.
Jezus Messias.

Beste dames,
De afgelopen maanden hebben wij helaas als gevolg
van de Corona-maatregelen onze lezingen en
gezellige avonden moeten afzeggen. Het blijft voor
iedereen een moeilijke tijd.

Marjo Dohmen

De sfeervolle en gezellige KVG kerstavond zal, als hij
door kan gaan, op een andere locatie in Bennekom
plaatsvinden. Het is een grotere locatie waar we
iedereen op een veilige manier kunnen ontmoeten
om er een mooie avond van te maken. De
voorbereidingen vorderen en u zult hier binnenkort
meer over horen! Houd dus uw brievenbus en
mailbox in de gaten.
Kerst
Kerst nadert, wij vieren een geboorte, dé geboorte.
“Dichteres Marjo Dohmen” weet dit zo rakend te
verwoorden in onderstaand gedicht:

Wij hopen dat u gezond de kerst viert en het
nieuwe jaar ingaat met veel lichtpuntjes voor dit
nieuwe jaar, vol vriendschap, begrip, hoop en
vertrouwen op een mooi en gezond 2021.
Namens het KVG bestuur,
Inge Wijngaard

Amnesty International roept
Gelderlanders op om brieven te
schrijven op 10 december
Ieder jaar rond 10 december, Internationale dag
van de Rechten van de Mens, worden wereldwijd
miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. Voor
mensen die onterecht vastzitten, bedreigd of
gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun
rechten.

Kerstmis
Kom, zei hij, het is tijd
we moeten gaan –
en hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne
en samen gingen ze op weg
hij torste de verwondering
Zij droeg een wereld in haar buik.

Ook dit jaar doet de werkgroep Bennekom van
Amnesty International mee. Door de maatregelen
rond corona is het niet mogelijk om een
bijeenkomst te organiseren: daarom wil de
werkgroep u helpen om eenvoudig thuis mee te
doen met de Write for Rights schrijfactie van
Amnesty International. Als u zich aanmeldt, zorgen
wij dat u een pakketje van brieven thuis bezorgd
krijgt. Amnesty heeft deze pakketjes van 10 brieven
voorbereid en duurzaam verpakt: met zo weinig
mogelijk verspilling kunnen we samen zoveel
mogelijk brieven schrijven. Het pakketje is gratis!
Dus woont u in Bennekom of Ede, meldt u dan aan
via: info@bennekom.amnesty.nl met naam en

De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moest geven
wat haar van elders was toevertrouwd
vonden ze nergens plaats
en zij werd bang
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem
en woordeloos zei hij:
het zal wel goed worden –
ik zal voor je zorgen.
13

Kort verslag van de Taizé- viering in de
Maria Virgo Regina Kerk op 20
november

adres, dan brengen we (lopend of per fiets) uw
pakketje aan huis.
Meer informatie
Doe mee met ’s werelds grootste mensenrechten
event en verander vandaag nog een leven. Uw hulp
is hard nodig. Tijdens Write for Rights schrijven
mensen brieven naar autoriteiten van verschillende
landen om hen onder druk te zetten. Dit jaar komt
Amnesty onder andere in actie voor Paing Phyo Min
uit Myanmar. Hij is veroordeeld tot zes jaar cel
omdat hij een gedicht schreef over het leger. Bizar!
Paing Phyo Min is een studentenleider en lid van
een poëziegroep. De groep werd gearresteerd na
hun comedyoptreden; verkleed als soldaten
maakten ze grappen over het leger. Ook komt
Amnesty in actie voor biologiestudenten Melike
Balkan en Özgür Gür uit Turkije. Zij sloten zich aan
bij een solidariteitsgroep voor lhbti’ers en tijdens
een vreedzame actie gebruikten agenten buitensporig geweld en werden veel studenten
gearresteerd. Melike en Özgür kunnen 3 jaar
celstraf krijgen voor hun LHBTI-activisme. Help mee
om alle aanklachten tegen hen te laten vallen. Elke
actie telt, ook deze mensen hebben uw steun hard
nodig.

Het was lang onduidelijk of de Taizé-vesper door
zou kunnen gaan! Maar we hebben steeds de hoop
gehouden dat deze viering van ‘verbonden voelen’
zou kunnen plaatsvinden. En het is gelukt!
Met vier cantors en alleen snaarinstrumenten
(cello, viool & gitaar) voldeden we aan alle eisen en
ontvingen we 30 bezoekers in de kerk en 118
bezoekers via een stream op facebook. Iedereen
kon neuriën en meebidden; voluit zingen was alleen
mogelijk voor diegenen die het via facebook thuis
meebeleefden!

Streaming event van Amnesty International
Omdat het niet mogelijk is om grote bijeenkomsten
te organiseren, zorgt Amnesty International dat u
op 10 december thuis kunt meekijken met de
livestream. Amnesty werkt aan een programma met
internationale gasten, muziekoptredens, film en
andere zaken. Er zijn uiteraard ook virtuele ruimtes
waar u rustig, samen met anderen je brieven kunt
schrijven. Allemaal vanuit uw huiskamer, of waar u
ook bent. Het programma is nu nog niet bekend.
Kijk binnenkort op: www.amnesty.nl voor meer
informatie.

De viering is nog terug te kijken via de Facebookpagina van Taizé-Bennekom of via YouTube:
youtu.be/9EDnjEZtNbI.

Circulaire samenleving: wat betekent
dat voor mij?
Online bijeenkomst 6 januari 2021
Had jij dat ook? Een smartphone van nog geen zes
jaar oud, die het prima doet? Maar hij blijkt opeens
verouderd om de “levensreddende”
CoronaMelder-app te installeren:
plotseling heb je een brok afval met
kostbare, zeldzame en moeilijk
winbare metalen in je handen. Kan
dat niet anders? Zijn we in staat om
op weg te gaan naar een samenleving waarin de
consument niet langer “eigenaar” maar “gebruiker”
is van materialen, waar materialen “rechten”
krijgen en er geen afval meer bestaat?

Brieven schrijven helpt!
Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol
brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht aan
te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om hen vrij
te krijgen of te zorgen voor bescherming of
gerechtigheid. Zie op www.amnesty.nl/organiseren/
successen de successen van WriteforRights2019.
Dus pak pen en papier, onderteken de petities en
proost op de vrijheid en gerechtigheid!

Op 6 januari 2021 organiseert de Taakgroep Kerk,
Milieu en Samenleving een (online)bijeenkomst
over het onderwerp “de circulaire samenleving, wat
betekent dat voor mij?”. Aanvang: 19.30, online
“inloop” vanaf 19.00 uur. Klaske Krul zal, als
deskundige circulariteit, een inleiding houden,
waarna we met elkaar in gesprek gaan. Meer

Magai Matiop Ngong, vrijgelaten uit dodencel in
2020: “Heel erg bedankt. Ik heb geen woorden. Mijn
hart is gevuld met geluk."
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informatie vind je op www.kms-bennekom.
blogspot.com.
Als
je
je
aanmeldt
via
kmsbennekom@gmail.com ontvang je tijdig de
weblink voor deze Teams-bijeenkomst. Je bent van
harte uitgenodigd!
Namens de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving
Bennekom,
Cor Schaap

wegens Corona, niet mogelijk om een feestelijk
samenzijn te organiseren, dus als alternatief gaan
we bij de mensen langs en bezorgen we een pakket
aan huis.
U kunt ons helpen door een gift over te maken op
rekeningnummer NL82 INGB 0007 5346 68 ten
name van Fonds Vluchteling Onder Dak. Voor een
alleenstaande willen we een pakket samenstellen
ter waarde van 20 euro en voor gezinnen van 50
euro. Alle bijdragen zijn dus van harte welkom.

Kerstpakketten uitdelen aan afgewezen
asielzoekers/vluchtelingen
Stichting Vluchteling Onder Dak organiseert elk jaar
in de week voor kerst een gezellige bijeenkomst
voor haar cliënten in het Kerkelijk Inloopcentrum in
Wageningen. Dit jaar is het echter anders, door
Corona maatregelen kunnen we helaas niet meer
samenkomen. Toch willen we ook nu de
vluchtelingen een hart onder de riem steken en hen
extra verwennen met een goed gevuld kerstpakket.

Wij doen dit werk niet tevergeefs. In de afgelopen
twee jaar kregen dertien
van onze cliënten alsnog
een verblijfsvergunning en
zijn meerdere
cliënten
begeleid bij hun terugkeer.
Helpt u ons mee om hen die
nu nog in grote onzekerheid
verkeren over hun toekomst
in deze donkere dagen te ondersteunen?

Wat doet Stichting Vluchteling Onder Dak? Zij biedt
hulp aan asielzoekers die in eerste instantie zijn
afgewezen en die in afwachting zijn van de
afhandeling van hun verdere juridische procedure
of die zich voorbereiden op een terugkeer naar hun
land van herkomst. Voor deze mensen geldt dat zij
geen aanspraak kunnen maken op opvang door de
overheid. Zij staan letterlijk op straat zonder
verdere middelen van bestaan. Momenteel
begeleiden we 15 alleenstaanden en 4 gezinnen
met 11 kinderen. Om te voorkomen dat zij
gedurende die periode op straat zwerven biedt
Vluchteling Onder Dak in de regio Wageningen
hulp. Wij bieden juridische ondersteuning,
verstrekken leefgeld, regelen onderdak, waarborgen de toegang tot medisch noodzakelijke zorg
en onderwijs voor leerplichtige kinderen.

Voor meer informatie: Stichting Vluchteling Onder
Dak,
0317 450 140,
info@vodwageningen.nl,
www.vodwageningen.nl.

Ede viert Kerst
‘Ede viert Kerst’ is een online evenement dat op 1e
kerstdag van 18.00-21.00 zal worden georganiseerd.
Het evenement is te volgen via omroep Xon, sociale
media en Zoom en is bedoeld voor de hele
gemeente Ede. In het programma zal er ruimte zijn
voor muziek (de top-5 uitgevoerd door Edese koren
en artiesten in Cultura), voor live-cooking (met
verschillende
Edese
koks)
en live-eating
(gezamenlijk eten door middel van Zoom).
Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor verdieping en
een kersttoespraak van de burgemeester. Met het
evenement ‘Ede viert Kerst’ kunnen mensen
verbonden worden met anderen zodat sociaal
isolement even opengebroken wordt. ‘Ede viert
Kerst’ is voor iedereen. Doet U mee?
Verdere informatie vindt U in Ede-Stad en via de
website: www.edeviertkerst.nl. U kunt zich via deze
website ook opgeven!

Om de kerst ook voor onze cliënten een lichtpuntje
te laten zijn, willen wij ze voorzien van een
kerstpakket met een goed gevulde boodschappentas met etenswaren, een extraatje in de vorm van
een cadeaubon en de kinderen ook verwennen met
leuke dingen passend bij hun leeftijd. In de
afgelopen jaren deelden we deze pakketten uit bij
een gezellige bijeenkomst onder genot van een
hapje en een drankje. Maar helaas is het dit jaar,
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MOV

Ook in 2020 verkopen we kaarten en handwerkartikelen uit Bolivia.
Alles is anders dit jaar en zo ook de verkoop van kaarten en handwerkartikelen gemaakt door de meisjes
van ENDA in Bolivia. De gezellige verkoop in het voorportaal van de kerk na de zondagsviering is dit jaar
geen optie. Daarom hebben we bedacht om de producten via de website van onze geloofsgemeenschap
Maria Virgo Regina aan te bieden: https://www.rkkerkbennekom.nl/. Bij ENDA waren ze erg blij met onze
bestelling en ze doen hun best om het zo spoedig mogelijk naar ons toe te zenden. Op het moment dat ik
dit schrijf hebben we nog niets ontvangen, maar ik hoop dat de handwerkproducten er zijn op het moment
dat u dit leest.
In de digitale Nieuwsbrief zullen we kenbaar maken wanneer we de producten hebben ontvangen en op
welke wijze u ze kunt bestellen. De bestelling kan dan bij de parochiewacht worden opgehaald. Heeft u
geen toegang tot internet, maar wilt u graag een aantal kaarten bestellen, dan kunt u mij natuurlijk bellen:
0317 423 570. Als het ophalen bij de parochiewacht problemen geeft, dan brengen we eventueel de
producten graag bij u thuis.
Ontvangt u de Nieuwsbrief ‘Katholiek Bennekom Nieuws’ nog niet dan kunt u zich hiervoor opgeven via de
website MVR of door klikken op bit.ly/katholiekbennekomnieuws; u ontvangt hem dan kosteloos in uw emailbox.
Ik hoop dat we ook dit jaar, met deze geïmproviseerde verkoop, de meisjes in Bolivia kunnen
ondersteunen. Bovendien is het een tijd waarin het minder vanzelfsprekend is om elkaar te bezoeken en
juist dan wordt een exclusieve kerstkaart zeer gewaardeerd.
Namens de werkgroep MOV Bennekom
Nelly Beerepoot-Commandeur
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zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mattheus 18:20).
Dat kan in de katholieke kerk zijn, maar ook in Taizé,
bij een bijbelgroepje of in een onverwachtse
ontmoeting.

MVR-estafette: Suzanne van Gorkum
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.

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap
en waarom? Zoals Mark al aangaf organiseren wij
(buiten Corona) eens per maand een On the Road
avond voor de jongeren in onze parochie. Dat zijn
altijd gezellige avonden en het is superleuk om te
doen. Daarnaast ben ik lectrice en lid van de
laudengroep. De sfeer in de Lauden- en Taizévieringen die wij elke twee maanden voorbereiden
past goed bij hoe ik mijn geloof beleef.
Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist
binnen MVR? Meer kinderen en jongeren zou altijd
leuk zijn. Ik vind het heel tof dat de Kinderkerk
gestart is, en ik hoop dat de Kinderkerk en On the
Road na Corona weer kunnen groeien.

Naam: Suzanne van Gorkum
Leeftijd: 31

Mooie MVR-herinnering: De On the Road-avonden
zijn altijd mooi. Ik kijk ook met veel plezier terug op
Nacht zonder dak in juni 2018. Samen met de
jongerengroepen van de protestante kerken in
Bennekom hebben we een nacht op een
schoolplein geslapen, om geld in te zamelen voor
straatjongeren die geholpen worden door de
stichting Tear.

Geboren te: Naarden
Verliefd, verloofd, getrouwd. Getrouwd, met Steef.
Hobby’s: Schaatsen en skeeleren, wandelen,
bakken en bordspelletjesavonden met vrienden.
Opleiding: Bachelor Farmacie, Master Neuroscience
& Cognition, beiden aan de Universiteit Utrecht.
Huidige beroep: Clinical Study Researcher bij
Danone Nutricia Research.

Verder actief met: de laatste dingetjes rond ons
nieuwe huis, waar we sinds september wonen.
Daarnaast probeer ik vooral niet teveel actief zijn,
maar ook tijd te hebben om eens niets te moeten.

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap
MVR en waarom? De MVR is een fijne en betrokken
geloofsgemeenschap, waar mensen naar elkaar
omkijken. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag
zijn, als parochiaan en binnen de verschillende
werkgroepen waar ik in zit.

Stokje gaat door naar: Inge Wijngaard
Want: Ik vind het altijd fijn om samen lector te zijn
in de Lauden, en Inge heeft altijd mooie suggesties
voor gebeden of andere teksten. Ik ben wel
benieuwd hoe zij naar de MVR kijkt.

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en
waarom? “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen
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Waarom religie blijft (van auteur: Elaine

_____________

wetenschapper nauw te verstrengelen met
genoemde ervaringen uit haar persoonlijk leven.
Het is daarmee enerzijds een sterk spiritueel
betoog, maar anderzijds ook een heel persoonlijk
verhaal.

Pagels)
In de NRC van 31 mei las ik een recensie over
bovenstaand boek. Het recensie-artikel uit de NRC
begint met deze tekst: “Het Christendom is niet
altijd zo dogmatisch geweest, zegt godsdienstwetenschapper Elaine Pagels, en hoeft dat nu ook
niet te zijn. Godsdienst gaat niet alleen over wat
mensen geloven, het moet ook gaan over hun
ervaringen.”
Deze zin en de verdere inhoud van het artikel
spraken mij erg aan en maakten dat ik het boek
voor vaderdag cadeau vroeg. En jawel, ik kreeg het
nog ook. Dat het verschijnen van mijn boekbespreking tot nu heeft geduurd, geeft wel aan dat
de inhoud van het boek niet altijd even makkelijk
leesbaar was/is.
Frisse blik
Pagels is een van Amerika’s beroemdste godsdienstwetenschappers, gespecialiseerd in het vroege
Christendom. Vanuit haar kennis van het vroege
Christendom kiest ze voor een nogal opmerkelijke
en kritische stellingname tegen een aantal
dogmatische stellingen die in de kerk gangbaar zijn.
Ze zet bijvoorbeeld kanttekeningen bij de oorsprong
van “Satan” en geeft aan dat er meer geschriften
zijn over de Christusfiguur dan de vier veelal
gehanteerde evangeliën. Haar blik op de Bijbel en
andere aanverwante geschriften zorgen voor
verfrissende interpretaties en nieuwe dimensies.
Verlies
Naast dat haar ideeën ten aanzien van religie (en
dogma’s) duidelijk naar voren komen, lees je in het
boek over enkele traumatische ervaringen die zij
meemaakt in haar leven. Zo overlijdt haar zoon
Mark voortijdig door een aangeboren hartafwijking
op zesjarige leeftijd. En een jaar later maakt haar
man een onfortuinlijke misstap bij het bergbeklimmen en komt daardoor te overlijden.
Combinatie
Als wetenschapper, natuurlijk vooral werkend
vanuit ratio, wil ze van het taboe af om over
ervaringen te schrijven. Best een gedurfde stap. Het
boek is succesvolle poging om haar wetenschappelijk werk te combineren met ervaringen uit haar
leven. In het boek weet Pagels haar vak als

Wat het boek erg bijzonder maakt is dat ze goed in
staat is aan te geven wat het verlies van haar zoon
en haar man voor haar betekenen. Ze weet waarde
toe te kennen aan deze ervaringen en het lukt haar
deze ervaringen een plaats te geven in haar leven.
Daarbij merkt ze op dat religie voor haar van groot
belang blijkt; het is religieus besef wat maakt dat
het haar lukt haar ervaringen te duiden.
Rituelen
Daarop voortbordurend meent Pagels dat mensen
eigenlijk altijd religieuze activiteiten hebben
gebruikt en zullen blijven gebruiken om ervaringen
in hun leven een plek te geven. De Bijbel heeft in de
katholieke kerk tot de ontwikkeling van allerlei
rituelen geleid, bijvoorbeeld sacramenten. Gebruik
makend van die rituelen kunnen we op een goede
manier stilstaan bij bepaalde gebeurtenissen in ons
leven en krijgen deze gebeurtenissen een plek in
ons leven.
Aanrader (2x)
Het boek is m.i. om twee redenen een aanrader.
Enerzijds biedt het boek de kans om wat te leren
over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. Dit
maakt dat je de Bijbel met meer open vizier leest;
een groot pluspunt. Daarnaast herken ik – in sterke
mate – het belang van religie in de zin die zij
aangeeft: “religie als middel om ervaringen een
plaats te kunnen geven”.
Arno de Bruin
Zojuist verschenen:

Bezoek van boven:
Mariaverschijningen in West-Europa
Jeroen Sweijen
isbn 9789461852960
Wie waagt zich aan een bespreking van dit boek?
Redactie
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Aardgas in de merendero

Sinds kort maken we dus weer melk klaar. We
mogen vanwege de Covid nog geen kinderen
ontvangen, maar wat we nu doen, is eens per
week brood en melk klaarmaken en meegeven
aan de families die het komen ophalen. Zo zullen
we functioneren tot het einde van het jaar, dat
hier ook het einde van het school- en werkjaar is.
Als in maart alles weer van start gaat, zullen de
omstandigheden inmiddels ook veranderd zijn.
Als het goed is, zijn er dan vaccins tegen de
Covid-19, en kunnen de scholen weer kinderen
ontvangen. En dat zal dan ook voor ons gelden.

Begin november hebben we in de merendero, de
plek waar we broodjes en melk klaarmaken voor
kinderen uit arme gezinnen in onze wijk, aardgas
aangelegd. Dat betekent dat we nu in ons eigen
keukentje de melk kunnen klaarmaken, en niet
meer afhankelijk zijn van de keuken van de
school. De aanleg van de gasleidingen hebben we
betaald met geld dat is opgehaald bij een collecte
in de geloofsgemeenschap Bennekom.
Over de merendero heb ik dit jaar al
verschillende malen verteld. Ik heb nog niet
verteld hoe wij gehuisvest zijn.
- Al sinds meer dan tien jaar hebben we
onderdak in de openbare middelbare school
van de wijk. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want
we zijn onderdeel van de parochiële Caritas. We
hebben een eigen ruimte gekregen in wat
vroeger een opslagplaats was voor overbodig
meubilair. We hebben daar ons eigen
keukentje, kasten om onze spullen op te bergen
en ruimte voor de tafels en de stoelen die we
gebruiken.
- In vroeger jaren maakten we in onze keuken
ook de melk klaar. We gebruikten daarvoor
flessengas en een gaspit, speciaal geschikt voor
grote pannen. Helaas is tot twee keer toe zowel
de gaspit als de gasfles gestolen. Sindsdien
hebben we bij het bereiden van de melk gebruik
gemaakt van het grote fornuis in de keuken van
de school, en droegen we met twee personen
de grote pan met hete melk over het
schoolplein naar onze keuken. Ideaal was het
niet, maar het functioneerde.
- Al lang hadden we het plan om de gasleidingen
van de school door te trekken naar onze keuken
en dan een kooktoestel te installeren dat we
kunnen verankeren om diefstal te bemoeilijken.
Met de collecte die in januari in Bennekom
gehouden is, werd dat opeens mogelijk.

Inmiddels is er nog een keer gecollecteerd in
Bennekom, afgelopen november! Van dat geld
kunnen we een nieuwe grote gaspit kopen en
misschien ook nog wat andere verbeteringen in
ons keukentje financieren, zoals een nieuw
aanrechtblad. Het zal plezierig zijn om bij de start
na het rare, ongemakkelijke jaar 2020, waarin
zoveel stil is komen te liggen, een verbeterde
accommodatie te hebben. Het is heel fijn om
daarbij steun van de geloofsgemeenschap
Bennekom gehad te hebben.
Marc van der Post

De coronacrisis gooide roet in het eten, in de zin
dat het plan niet onmiddellijk uitgevoerd kon
worden. Maar in juli vond ik een gasfitter die de
klus voor een schappelijke prijs wilde klaren.
Toen bleek het voor hem nog niet zo gemakkelijk
om de materialen bij elkaar te krijgen, maar
uiteindelijk is het allemaal gelukt. En hebben we
gas.
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Rooster NieuwSBlad Bennekom voor 2021

Thema

bestreken periode

inzenden
kopij t/m
zondag

redactievergadering
dinsdag

verspreiden
woensdag

Veertigdagentijd

za 13 feb t/m vr 26 mrt

31 jan

2 feb

10 feb

Pasen

za 27 mrt t/m vr 14 mei

14 mrt

16 mrt

24 mrt

Pinksteren

za 15 mei t/m vr 2 juli

2 mei

4 mei

12 mei

Zomer

za 3 juli t/m vr 10 sep

20 juni

22 juni

30 juni

Seizoenstart

za 11 sep t/m vr 29 okt

29 aug

31 aug

8 sep

Herfst

za 30 okt t/m vr 17 dec

17 okt

19 okt

27 okt

Kerstmis

za 18 dec t/m vr ?

5 dec

7 dec

15 dec

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor 2021

Thema

bestreken periode

Inleveren bij
lokale
redactie
maandag

Veertigdagentijd

za 13 feb t/m vr 26 mrt

25 jan

29 jan

10 feb

Pasen

za 27 mrt t/m vr 14 mei

8 mrt

12 mrt

24 mrt

Pinksteren

za 15 mei t/m vr 2 juli

26 apr

30 apr

12 mei

Zomer

za 3 juli t/m vr 10 sep

14 juni

18 juni

30 juni

Seizoenstart

za 11 sep t/m vr 29 okt

23 aug

27 aug

8 sep

Herfst

za 30 okt t/m vr 17 dec

11 okt

15 okt

27 okt

Kerstmis

za 18 dec t/m vr ?

29 nov

3 dec

15 dec

Redactie:

Inleveren bij
redactie@
titusb.nl
vrijdag

TitusBreed
ophalen vanaf
09.00 uur
woensdag

Inleveren kopij volgend nummer (Veertigdagentijd) tot zondag
;voor TitusBreed tot
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
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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: Piet Boers, tel. 0318 847 568
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
Corona crisiteam Bennekom
Marian Bolscher, titus.bennekom@gmail.com,
tussen 9.00 en 19.00 uur tel. 0651 651 736

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, Heelsumseweg 3, 8721GP Bennekom,
tel. 0630 443 497, koster@rkkerkbennekom.nl
Contactpersoon uitvaart en begrafenis
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736
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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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