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 ----- 23  MEI -------------- P INKSTEREN 2021 ---------------24  MEI -----  

Als u dit blad in de hand houdt, zal het spoedig Pinksteren zijn. Pinksteren, het feest van bezieling, geestdrift 
en enthousiasme. We vieren dat we de Geest krijgen, dat we begeesterd raken. Maar niet iedereen zal dit zo 
ervaren. Misschien ontbreekt die ‘spirit’ en voel je je eerder uitgeblust dan vurig. Hoe vier je dan Pinksteren? 

Het is niet makkelijk om je een voorstelling te maken van de heilige Geest. Het woord ‘geest’ roept in onze 
taal al snel de associatie op van vage, schimmige wezens, iets zweverigs. Misschien kan het helpen, om het 
te kunnen begrijpen, dat Pinksteren een heel aards en concreet gebeuren is. Dat de Geest zich verbindt met 
ons alledaagse doen en laten, met ons denken en spreken, met onze relaties, studie en werk. Zo kun je de 
wind niet zien, maar wél wat ze teweeg brengt. Kenmerken van de Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Je kunt het ook omdraaien: waar 
liefde, waar vreugde, waar vrede is, daar is de Geest actief. Daar is God. Niet een God die als een soort vage 
schim door de wereld gaat, maar die zich laat vinden in concrete dagelijkse ervaringen. Zo valt er, ook zonder 
geestdrift en enthousiasme genoeg Geest te ontdekken in en om je heen.  
Geestrijke Pinksterdagen gewenst, 

Marianne Thie 
Pinksteren! 

OPGESLOTEN 
a-n-g-s-t 
En dan dwars door deuren en muren 
-niet te stuiten- 
ondanks de opgelopen wonden 
LEVEN 
ondanks geweld en dood 
VREDE 

B E V R I J D 
van angst 

UIT  B R E K E N ! 
en over grenzen van taal en afkomst 
-niet te stuiten- 
elkaar toespreken en verstaan 
SAMEN-LEVEN 

Gedreven door de geest van 
liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing… 
VRIJ 

Christine Guiette  
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken op 
een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
 Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in 
een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of 
hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag 
die aandacht geven en een luisterend oor 
zijn voor deze 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 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 16 mei t/m 27 juni 
in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  

Op het moment zijn 30 kerkgangers welkom. 
Vanwege de corona-protocollen mogen maximaal 4 
koorleden zingen. Wijzigingen in aantallen 
kerkgangers of in vieringen worden gemeld in de 
digitale nieuwsbrief. Op de website vindt u de liturgie 
van de viering van de betreffende zondag en een 
verwijzing naar het YouTube-kanaal met de opnames 
van de vieringen. 

Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

Zondag 16 mei, 7de zondag van Pasen 
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid: NL88 INGB 0000 0006 67 

Zondag 23 mei, Pinksteren 
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

Kleurrijk 
voorganger: Ben Piepers  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: WNM Pinksteractie:  

NL30 RABO 0171 2111 11 

Zondag 30 mei, Trinitas 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Guido Dieteren  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: WNM project Marc van der Post: 

NL98 INGB 0004 0980 58 

Zondag 6 juni, Sacramentsdag  
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald Mc Donaldhuis:  

NL71 INGB 0669 5267 89 

Zondag 13 juni, 11de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis 
voorganger: Diny Booyink  
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. U 
kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

Zondag 20 juni, 12de zondag door het jaar  
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Mooi Leven huis, Bennekom:  

NL74 RABO 0310 5437 38 

Zondag 27 juni, 13de zondag door het jaar  
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Manege zonder drempels:  

NL42 RABO 0387 0733 37 

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 geloofsgemeen-
schap 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. 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 

Vieringen verzorgingshuis Machtella/Cornelie 
Iedere 2e zaterdag van de maand, s’middags om 
16.00 uur in verzorgingshuis Walraven. 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
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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. 

Mededelingen 
Nieuw ingeschreven parochianen: 

− Mirella van Zanten- Cimarosti, Hullenbergweg 16, 
Bennekom 

− Roderick Eduard Vonhögen, Heelsumseweg 3, 
Bennekom 

Overleden 

− Op 26 april 2021 is op 88-jarige leeftijd overleden 
Wil van der Post-Borsboom, weduwe van Kees 
van der Post 

Kledinginzameling "Mensen in Nood" 
Op 10 april heeft de jaarlijkse kledinginzameling 
plaatsgevonden. Er zijn in totaal 125 zakken 
ingeleverd, 530 kg. Een goed resultaat; in 2020 
waren het 115 zakken, 510 kg. Velen hebben 
hierdoor weer hoop op een betere toekomst. Was 
uw bijdrage klein of groot, iedereen heel erg 
bedankt. Tot volgend jaar. 

Beppie Govers en Mieke de Heij 

In Memoriam Wil van der Post-
Borsboom 
Op 3 mei hebben we afscheid genomen van Wil van 
der Post. Sinds eind november was ze ziek, maar 
heeft toch nog enkele redelijk goede maanden 
gehad. Ze is 88 jaar geworden. 

Wil werd geboren in Wageningen, aan de Ooststeeg, 
op 21 augustus 1932. Haar vader had, samen met 
enkele van zijn zoons, een tuinderij op de Dijkgraaf. 
Wil was het nakomertje in een gezin van zeven 
kinderen. Er werd hard gewerkt en weinig gepraat, 
maar ook veel gelezen, 's avonds met z'n allen rond 
de huiskamertafel. De oorlog maakte Wil als kind 
mee; met name de lange evacuatie in het laatste 
oorlogsjaar maakte veel indruk op haar. 

Wil had de mulo nog niet eens afgemaakt toen ze op 
aandringen van tante Jo, die dominicanes was, naar 
de kweekschool in Neerbosch ging. Ze was de eerste 
van het gezin die een serieuze vervolgopleiding kon 
doen; dat was het geluk van de jongste te zijn en op 
te kunnen groeien na de oorlog, toen de 
mogelijkheden zich langzaam verruimden. Wil had 
een geweldige tijd op de kostschool, met allemaal 

meiden. Ze zijn vriendinnen gebleven tot het eind 
van hun leven. 

Het onderwijzeres zijn lag Wil erg goed. Van 1952 tot 
haar trouwen, in 1956, heeft ze gewerkt op de 
jongensschool in Renkum. Het heeft haar altijd erg 
gespeten dat ze na haar huwelijk met werken moest 
stoppen. Ze vond het onrechtvaardig dat die 
wettelijke verplichting voor getrouwde vrouwen in 
overheidsfuncties bestond in die tijd. 

Kees, haar man, ontmoette ze in Wageningen. Hij 
studeerde aan de Landbouwhogeschool en zijn oog 
viel op die leuke krullenbol die hij toevallig op straat 
tegenkwam. Van het een kwam het ander. Kees ging 
na zijn afstuderen werken aan het Proefstation in 
Naaldwijk en Wil ging mee. Ze woonden aanvankelijk 
in Maasdijk, later in Naaldwijk, en kregen samen vijf 
kinderen. Ondanks het drukke huishouden vond ze 
tijd om af en toe weer in het onderwijs in te vallen. 

In 1969 kreeg Kees werk in Indonesië aangeboden als 
tuinbouwkundige. Wil was direct enthousiast en ze 
zijn met het hele gezin naar Bogor gegaan. Het 
avontuur heeft uiteindelijk maar anderhalf jaar 
geduurd, en dat was vooral omdat de oudste 
kinderen de middelbareschoolleeftijd bereikten. 
Wat Wil betreft had het langer mogen duren. Deze 
periode heeft voor haar en voor de hele familie 
letterlijk en figuurlijk de wereld geopend. 

Weer terug in Nederland ging Kees werken in 
Wageningen en kwam het gezin in Veenendaal te 
wonen. Zeer ingrijpend was de dood van dochter 
Nanine, die in 1975 bij een auto-ongeluk omkwam. 
Zij heeft altijd een plek gehouden binnen het gezin, 
en dat heeft zeker eraan geholpen dat ondanks alles 
het grote verdriet met elkaar draaglijk is gebleven. 

In de jaren zeventig is Wil ook weer gaan werken in 
het onderwijs. Ze gaf vele jaren enkele dagen in de 
week les op de woonwagenschool in Achterberg, 
interessant en uitdagend werk. Ze had er altijd 
mooie verhalen over. 

Toen alle kinderen de deur uit waren, zijn Kees en 
Wil verhuisd naar Bennekom. Kees ging met de vut, 
Wil stopte ook met werken, er kwam tijd voor 
andere dingen. In de lange en vitale jaren die toen 
volgden, hebben ze veel gewandeld, gefietst en 
gereisd. Kees had projecten van een paar maanden 
in Indonesië en Peru, en Wil ging dan mee. Enkele 
van hun kinderen gingen wonen en werken in verre 
buitenlanden, met name in Latijns-Amerika, en zij 
brachten lange en aangename bezoeken aan hen en 
hun gezinnen. 

mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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Wil en Kees waren ook lange tijd actief in de parochie 
van Bennekom. Hun hele leven hadden ze altijd veel 
vriendschappen en zinvolle activiteiten gevonden in 
de diverse parochies waartoe ze behoorden, en 
Bennekom was daar de bekroning van. Wat Wil altijd 
heel graag deed, was het vervullen van de taak van 
lectrice in de liturgie. Als goede onderwijzeres was 
voorlezen een van haar sterke punten. 

Kees overleed in 2013, na enkele jaren van ziekte, 
waarin Wil hem vrijwel tot het laatst thuis verzorgd 
heeft. In de jaren daarna heeft Wil nog een paar keer 
haar zoon in Argentinië bezocht, maar aan het reizen 
kwam toch zoetjesaan een einde. De kleinkinderen 
werden groot, in het laatste jaar kwam er zelfs een 
achterkleinzoon, Max. Dat was voor Wil een grote 
vreugde. 

In de maanden van haar ziekte kon Wil thuisblijven, 
want, samen met verpleegkundigen van de 
Buurtzorg en de geweldige buren, hebben de 
kinderen voor haar kunnen zorgen. Wil kon zo rustig 
haar levenseinde tegemoetzien. Ze is in vrede 
gestorven. 

Viering Goede Vrijdag 
’s Middags had ik me op de valreep nog aangemeld. 
En dan kom je toch weer in tijdnood. De 
fruitbomensnoeier had de appelbomen behoorlijk 
geschoren en ik had de tijd nodig om alle takken op 
te ruimen. Na het eten nog even wat anders doen, 
en dan is het opeens 10 voor acht, dus snel weg. Het 
is te laat om met de fiets te gaan. 

Eenmaal in de kerk overviel me de rust, het gevoel 
van blij zijn om hier te zitten en de hemelse klanken 
van ARSIS. ‘Eerbetoon’ is de titel van de viering. Een 
eerbetoon aan Jezus, zijn kruisdood, en wat dat 
betekent. Wij worden weer met twee voeten op de 
grond gezet, niks ideale wereld. Er is nog steeds veel 
kwaadheid en onrecht, misschien wel minder dan 
vroeger, maar toch. 

Marian leest de levensloop van Jezus, dan lezen 
Marian en Rita het evangelie van Johannes, met 
daarin de volgende zinnen: ‘Bij het kruis van Jezus 
stonden zijn moeder met haar zuster, Maria de 
vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus 
zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie 
hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw 
zoon,’ en daarna tegen de leerling: ’Dat is je moeder’. 
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in 
huis’ 

Wat is dit allemaal? Drie Maria’s staan bij het kruis, 
in totaal vier vrouwen én zijn leerling. Waar zijn de 
andere leerlingen, de apostelen? En wie is de leerling 

waar Johannes het over heeft? Waarom staan er 
geen apostelen bij het kruis? Deze zinnen geven 
sterk aan dat het de vrouwen zijn, die er zijn wanneer 
ze er moeten zijn. In de hele bijbel eisen mannen de 
hoofdrol, maar op HET moment laten zij het afweten 
en zijn de vrouwen daar.  

Dan volgt een korte lezing met gedachten over Jezus. 
Jezus heeft ons geleerd vanuit je hart te kijken en 
niet vanuit je hoofd. Het gaat erom te proberen om 
te denken en te leven zoals hij dat heeft gedaan. 

Aan het eind van de viering bij het laatste gebed 
‘Jouw naam’ gaan de lichten uit. De cantors van 
Arsis, Conny, Rita en Marian lopen door beide 
zijgangen eerst naar buiten en stellen zich op bij de 
ingangen links en rechts van onze kerk. Dan volgen 
wij. De kerk was vol. Ik was ontroerd. 

Hans Wilmink 

Terugblik op de Goede Week 

 

De Goede Week begon met de viering van 
Palmzondag. Tijdens deze feestelijke viering was het 
altaar mooi versierd met gekleurde 
palmpaasstokken. In de viering werden de 
palmtakjes gezegend en daarna door twee kinderen 
in de kerk uitgedeeld. Een grote processie in de kerk 
was er dit jaar niet, maar de sfeer van de juichende 
menigte kwam goed tot uiting in de liedjes en de 
teksten. 
De sfeervolle viering op Witte Donderdag was dit 
keer zonder de geloofsgemeenschap Ede. Daar had 
men, vanwege het beperkt aantal toegestane kerk-
gangers, een eigen viering. Na de eucharistie werd 
de altaartafel afgeruimd en de Godslamp op het 
rustaltaar geplaatst, waarna de aanwezigen in stilte 
de kerk verlieten. 
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In de kinderkruisweg op Goede Vrijdagmiddag werd 
stilgestaan bij de kruiswegstaties van onze kerk. Het 
was een rustige, inspirerende viering. Een 
verslaggever van de Gelderlander maakte foto’s van 
de kruishulde. 
De viering op Goede Vrijdagavond stond in het teken 
van ‘Eerbetoon’. Ook hier was gelegenheid om als 
eerbetoon bloemen bij het kruis te steken en werd 
het leven van Jezus herdacht in verschillende 
teksten, de overweging en in prachtige liederen. 
De Eucharistieviering op Eerste Paasdag was al ver 
van te voren ‘volgeboekt’. In een prachtig versierde 
kerk bracht Adri van Dijk het licht van Pasen binnen, 
in de vorm van de nieuwe Paaskaars. Ook werd het 
doopwater gewijd. In deze viering werd afscheid 
genomen van Adri van Dijk, die heel lang als priester 
in Bennekom is voorgegaan. Als dank kreeg hij de 
oude Paaskaars ten geschenke samen met een 
prachtige kaarsenstandaard. 
We zijn ontzettend blij dat we in deze Goede Week 
weer kerkgangers in de kerk mochten verwelkomen! 
Een speciaal woord van dank voor een viertal 
mensen de moeite heeft willen nemen om de 
vieringen op te nemen, zodat de vieringen terug te 
kijken zijn. Xander, Bart, Stef en Willem, van harte 
bedankt! 
Voor het terugkijken van de vieringen, een 
uitgebreidere beschrijving van de vieringen en meer 
foto’s verwijzen wij u naar de website. 

PR groep MVR 

Adri van Dijk voor de laatste keer onze 
voorganger  
De viering van Eerste Paasdag was al in het begin van 
de Goede Week volgeboekt. Een eucharistieviering 
met ARSIS en Adri van Dijk als voorganger, met de 
titel: ‘Sta Op’. ARSIS zong prachtig de acclamatie 
‘Licht voor ons uit’ en na het welkom ‘Gewoon 
beginnen’: geloven in wie je bent en iemand durven 
zijn, moed krijgen, geloven in wat je doet en 
beginnen in het klein. Vervolgens de tekst ‘Wie ben 
ik?’: over vertrouwen krijgen of hebben in jezelf, 
over leven naar het voorbeeld van Jezus, leven met 
je hart en er durven zijn. Adri ging in zijn overweging 
in op de kracht die de vrouwen lieten zien, door er te 
zijn bij het graf van Jezus. Ook zij lieten zien wat leven 
naar het hart is: niet terugdeinzen voor gevaren, 
maar doen en aanwezig zijn. De apostelen waren 
niet aanwezig.   

Het was een bijzondere en een heel inspirerende 
viering. Daarbij was dit voor Adri van Dijk, die al heel 

veel jaren voorgaat in onze kerk, de laatste viering in 
onze geloofsgemeenschap. Na de mededelingen 
nam Peter Wijngaard, namens onze 
geloofsgemeenschap, het woord en richtte zich tot 
Adri. Hij ging in op Adri’s levensloop, zoals 
beschreven in Titus Breed, en zei vervolgens: “…… 
Wij hebben u leren kennen als een aimabel persoon.. 
met een mooie stem trouwens. Ik heb net nog zitten 
te luisteren: het is een mooie zachte stem die neigt 
tot luisteren en waar, ja, zo nu en dan ook wat zinnigs 
uitkomt, maar ook wel een mensenstem. Ja, u bent 
een mensenmens. Misschien een vreemd woord, 
maar u bent een aimabel persoon met een vleugje 
humor. Ik denk dat dat ook belangrijk is, een vleugje 
humor. U heeft zich wel eens verwonderd: ‘waarom 
komen mensen zo graag naar mijn vieringen?’ Ik 
denk dat dat er wel mee te maken heeft. U bent een 
vrolijk mens, een vriendelijk mens… misschien kunt 
u ook wel eens chagrijnig zijn, maar dat heb ik nog 
nooit gezien. Wij willen u toch iets meegeven. Het is 
Pasen, Goede Week, afscheid nemen, een beetje 
sterven. U hebt een keer gezegd: ‘afscheid nemen is 
toch een beetje sterven’. Wij zitten nu een beetje in 
de stervensfase, nu u weggaat, maar aan de andere 
kant, Pasen is tijd van licht, en daarom willen wij iets 
meegeven dat het licht weergeeft.” 

 

Adri kreeg vervolgens een mooie kaarsenstander 
voor de paaskaars met daarbij de paaskaars van 
2020!  Adri was enorm blij met dit cadeau en 
verzekerde ons dat hij wel best ruim woont en een 
goede plek voor deze kaars heeft. Hij bedankte de 
geloofsgemeenschap vervolgens voor het enorme 
plezier dat hij beleefde wanneer hij in Bennekom 
voorging. 

Hans Wilmink 
 

  

https://www.rkkerkbennekom.nl/
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Allereerst hopen wij dat u heerlijk heeft mogen 
genieten van deze prachtige bloemen/vlinder kaart. 
Een stukje zomer alvast in huis. 

 

Pas geleden heeft de door Beppie Govers 
gefaciliteerde kledingactie van Sam’s/Mensen in 
Nood plaatsgevonden. Deze actie heeft maar liefst 
125 zakken opgeleverd. Super, heel erg bedankt. Het 
hele artikel met een foto van de vele zakken, kunt u 
lezen op onze website www.kvgbennekom.nl (bij 
‘Nieuws’). 

Helaas moeten wij u wel melden dat de lezing van 10 
mei niet door kan gaan. We hadden hier alle hoop op 
gevestigd, maar helaas zijn de veiligheids-
voorschriften, de weersverwachtingen en de 
parochiezaal dan niet in optimale conditie. Al met al 
lijkt het ons dus beter te wachten en vol vertrouwen 
te kiezen voor een tuin-bijeenkomst in de maand 
juni. 

Wij zijn als bestuur druk bezig zoveel mogelijk 
lezingen naar het volgende seizoen door te schuiven, 
zodat u niets hoeft te missen van het huidige 
jaarprogramma. Dat gaat lukken met een groot 
aantal lezingen, voor de rest is het afwachten. Heeft 
u tips voor bijeenkomsten? Geef dit dan door aan 

Henny de Nijs, secretaris ad interim. Als verrassing 
hebben wij voor u een KVG-woordzoeker-puzzel 
gemaakt met mooie KVG-gedachten en woorden. 

Tot slot wens ik u namens het bestuur mooie dagen 
toe en staat hieronder nog een mooi 
Pinkstergedicht.  

Pinksteren is openstaan 
voor een kracht 
die je boven jezelf uittilt. 
Is warm lopen 
voor iets wat hoop geeft 
en uitzicht biedt. 
Is geloven dat 
heel gewone mensen 
iets buitengewoons 
tot stand kunnen brengen 
als ze zich laten 
inspireren door woorden 
van liefde en kracht. 

Pinksteren is diep ademhalen 
en alles wat in je is 
openzetten voor een droom 
die lucht geeft. 
Is je vleugels uitslaan 
en je mee laten nemen 
door die windvlaag van Boven 
die als een frisse bries 
over de aarde waait. 
Is de kracht van God 
in elkaar herkennen 
en in zijn Geest 
met elkaar verdergaan. 

Greet Brokerhof-Van der Waa 
 

Namens het bestuur, 
Inge Wijngaard 

http://www.kvgbennekom.nl/
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KVG woordzoeker 
De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal en kunnen overlap in letters hebben. Overgebleven 
letters vormen een zin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing: 
 
 

 
woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker 

 
 

O P E D L I G N E W U O R V G 

O P E N I N G S A V O N D N K 

L A A Z E I H C O R A P I K O 

N A A C R E A T I E F R R R F 

E D A G R E I S J E E E N E F 

M S L O T A V O N D O O I K I 

P R O G R A M M A B O E K J E 

A T H C I D E G G N I Z E L O 

I H U M O R R N E S T E L K C 

N M N I E E B E N N E K O M H 

A U V W V K L A A Z N E R O T 

L V C R E A T I V I T E I T E 

E K A T H O L I E K G J A A N 

M A G E Z E L L I G H E I D D 

J R D I E H G I R O H M A A S 

 BENNEKOM CREATIEF CREATIVITEIT 
 DAGREISJE GEDICHT GEZELLIGHEID 
 HUMOR JAARVERGADERING KATHOLIEK 
 KERK KLETSEN KOFFIEOCHTEND 
 LEZING MELANIA MVR 
 OPENINGSAVOND PAROCHIEZAAL PROGRAMMABOEKJE 
 SAAMHORIGHEID SLOTAVOND TORENZAAL 
 VROUWENGILDE 

                                                

https://woordzoekerfabriek.nl/
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Bezinningstuin in bloei 

 

Langzaam maar zeker worden de resultaten van 
meerdere keren zaaien en planten in de 
Bezinningstuin zichtbaar. Dankzij uw “Ede doet-
cheques” en het werk van vele vrijwilligers, bloeien 
op dit moment sleutelbloemen, tulpjes, kieviets-
bloemen, incarnaatklaver en vergeet-me-niet. 
Wanneer u dit leest, is de tuin waarschijnlijk roze 
gekleurd door alle dag-koekoeksbloemen. Misschien 
bloeit dan ook het Arsis-appelboompje voor het 
eerst. Neem er eens een kijkje na de viering! Hoewel 
de officiële opening nog niet is geweest, is dit zeker 
de moeite waard. Wanneer het toegangshek naast 
de Toren gesloten is, kunt u de tuin ook via de 
openslaande deuren in de Torenzaal bereiken. 

Ede viert … Fitrfeest 

 

In december vorig jaar werd het evenement ‘Ede 
viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal 

maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-
beperkingen werd de gelegenheid geboden op 
diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te 
vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we 
daarbij betrokken. Ook de Islamitische gemeenschap 
van de gemeente Ede deed mee en zij zeiden toen: 
‘We nodigen jullie uit op ons Suikerfeest na de 
Ramadan, in mei.’ Zo ontstond een nieuw initiatief: 
Ede viert Fitrfeest. Volgens de diverse Moslim-
verenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere naam dan het 
meer bekende ‘Suikerfeest’. 

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en 
als Raad van Kerken Bennekom doen we weer mee. 
Er staat een aantal activiteiten op stapel die op een 
ontspannen manier wederzijdse kennismaking 
mogelijk maken: 

 ‘Ede viert Fitrfeest’ wordt geopend met een 
Kinderactiviteit: ‘Fitr in de speeltuin’, op zaterdag 
15 mei in speeltuin Langenhorst. 

 Op maandag 17 mei is er ‘Eten met zin’. Op 
diverse locaties kunnen we misschien, als de 
coronamaatregelen het toelaten, in kleine 
groepjes fysiek samenkomen. Samen eten en met 
elkaar in gesprek komen. 

 De Grafic Wall: op verschillende plekken in Ede 
en omgeving komen mooi vormgegeven teksten 
die te maken hebben met het Fitrfeest. 

 High Tea: Bij Cultura is in de week van het 
Fitrfeest een High-Tea-Box op te halen. De details 
zijn nog niet bekend, maar een element van 
verbinding zal er zeker zijn. 

Al deze activiteiten zijn volop in de voorbereidende 
fase, dus nog onder het voorbehoud van wijzigingen. 
Houdt u daarom de berichtgeving hierover in de 
plaatselijke pers en op social media in de gaten. ‘Ede 
viert Fitrfeest’ is ook via google te vinden en meer 
informatie is te vinden op onze website, 
www.edeviert.nl en op de website van de Raad van 
Kerken Bennekom rvkbennekom.com. 

Namens de Raad van Kerken Bennekom 
Clasien Lever - de Vries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.rkkerkbennekom.nl/2021/ede-viert-fitrfeest/
http://www.edeviert.nl/
https://rvkbennekom.com/
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 _______________________ ESTAFETTE ______________ 

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

 

Naam: Marian Bolscher-Slutter 

Leeftijd: 71 jaar 

Geboren te: Ruurlo (in de Achterhoek) 

Verliefd, verloofd, getrouwd: met Gerard Bolscher; 
ruim 45 jaar. Wij hebben 3 kinderen gekregen, Rob, 
Ellen en Frank. 

Hobby’s: lezen, handwerken, toneelspelen, fietsen, 
wandelen, puzzelen en op de kleinkinderen passen. 

Opleiding: N XXI. Dit is een nijverheidsakte die 
bevoegdheid geeft tot lesgeven op de voormalige 
huishuidschool en mulo in de vakken biologie, 
natuurkunde en scheikunde. Ik heb 6 jaar lesgegeven 
in Nijmegen op scholengemeenschap Ter Hautart, 
tot 1978, het jaar dat onze oudste zoon Rob geboren 
is. 

Huidige beroep: gepensioneerd. Wekelijks oppassen 
op de kleinkinderen die in Ede wonen en af en toe op 
onze kleinkinderen van onze dochter in Engeland. 
Wij hebben 5 kleindochters in de leeftijd van 7, 5, 4, 
2 en 1 jaar en een cadeaukleinkind, een jongen van 
12 jaar. Dat is enorm genieten. Wij zijn blij dat we dit 
mogen en kunnen ervaren. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Daarop zeg ik volmondig ja. Van 

huis uit was mijn moeder het voorbeeld. Zij was ook 
actief binnen de parochie in Ruurlo. Ik mocht altijd 
mee om boekjes, de bron van Christelijke Geest, bij 
parochianen in het buitengebied te bezorgen en 
mocht meehelpen de kerk schoonmaken. Ik vind het 
belangrijk dat als je je ergens bij hebt aangesloten je 
daar ook iets voor moet doen in welke vorm dan ook. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Deze is zo wereldwijd en groots. Ik vind het 
moeilijk om daar iets over te zeggen. Het heeft wel 
mijn belangstelling maar of alles wat daar besproken 
wordt, of de nieuwe regels mij nu allemaal 
aanspreken …… en bij mij passen? 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Zoals ik net al geschreven heb vind ik 
het belangrijk om iets te doen binnen de parochie. 
Pastor Reinhard vroeg mij in 1979 of ik er wat voor 
voelde om zitting te nemen in het kerkbestuur waar 
ook Guus Mosch, Wim van der Knaap en Jan Schipper 
deel van uit maakten. Mijn taak was o.a. notuleren. 
Dat was het begin van mijn activiteiten binnen de 
parochie. Vele activiteiten volgden. O.a. het 
voorbereiden van kindervieringen met  Mieke Konst 
als dirigente, het coördineren van de werkgroep 
wijkcontactpersonen, lid zijn van de pastoraats-
groep, parochiële voorganger zijn in zondags-
vieringen en later ook bij uitvaarten. Verder ben ik 
betrokken bij de doopvoorbereiding, het catechese-
beraad, de parochiewacht en als coördinator voor 
het onderhoud van de zaaltjes. Nu vind ik het fijn om 
hand- en spandiensten te doen en minder te 
vergaderen. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Wat zou ik toch graag zien dat er, na 
de coronatijd, weer meer volwassenen en kinderen 
in de kerk komen. In de tijd dat we startten met 
gezamenlijk doopvoorbereiding en het dopen 
plaatsvond in de zondagsviering waren er soms 6 
dopelingen in een viering ……….. Nu vanaf 2015 
hebben we er nog maar 4 gehad. 

Mooie MVR-herinneringen:  
• Het ontvangen van een “lintje”, de koninklijke 

onderscheiding op 10 maart 2017 waardoor ik lid 
werd van de Orde van Oranje Nassau op de 
openingsavond van het 60 jarig jubileum van onze 
geloofsgemeenschap. Nietsvermoedend ben ik 
naar die openingsavond gegaan. Toen de 



 

12 
 

burgermeester kwam en aan zijn speech begon 
drong het langzaamaan door dat dit allemaal op 
mij betrekking had. Als je dan even later je 
kinderen met hun echtgenotes de kerk ziet 
binnenkomen, beide schoonzussen en zwager en 
Gerard’s broer met zijn echtgenote dan is dat 
toch heel bijzonder. Toen mochten ze er eindelijk 
openlijk over praten. Het was goed geheim 
gehouden 

• Voorgaan in uitvaarten in onze parochiekerk of 
het crematorium. De voorbereiding met de 
familie is iedere keer weer een bijzondere 
bijeenkomst. Iedere keer weer anders maar altijd 
kunnen we samen  een mooie viering op papier  
krijgen waar ze zich in kunnen vinden. Men is 
dankbaar dat er een afscheid in de kerk kan zijn 
en laten dat ook merken. Momenteel, met  
corona, is het aantal bezoekers minder. Maar de 
eerste keer, vorig jaar maart, was ik verbaasd dat 
het er niet “leeg” uitzag met 30 mensen in de 
kerk. 

• Een mooie MVR herinnering was ook in april 
1976. Wij woonden nog maar een paar weken in 
Bennekom en gingen voor het eerst naar de kerk. 
Het was paastijd. Een hele volle kerk, veel 
kinderen en een ezel (Palmpasen) die niet meer 
lopen wilde. Als ik het me goed herinner was Chris 
Kranen daar bij betrokken. 

• Pastor Severt heeft al heel gauw, na zijn 
aanstelling in Bennekom, tegen ons gezegd. Denk 
eraan, ik ben de laatste pastoor hier. Jullie 
moeten je voorbereiden op het pastorloos 
tijdperk. Er werden toen mensen gevraagd om de 
Toerustingscursus  in Huissen te gaan  volgen. 
Samen met Kees van der Post en Gijs Verkerk heb 

ik dat gedaan. Later ben ik door Pastor Severt 
gevraagd om parochieel voorganger te worden. Ik 
heb daar lang over nagedacht ……. en uiteindelijk 
ja gezegd. Mijn eerste overweging was in de 
viering waarbij pastoor Severt voorging. Die 
woorden van Pastor Severt zijn voor ons, als 
geloofsgemeenschap, heel belangrijk geweest en 
hebben ervoor gezorgd dat we actief bleven, dat 
parochianen die de toerustingscursus gingen 
volgen, actief werden in het catechese beraad, 
diaconieberaad, als parochieel voorganger. Ben 
Piepers en Cathrien Meeuwissen hebben er 
samen voor gezorgd dat wij als parochianen ons 
gingen inzetten voor het behoud van onze 
geloofsgemeenschap en actief bleven met een 
locatieraad en pastoraatsgroep, die goed 
functioneren. 

Verder actief met: het bezoeken van mensen in onze 
geloofsgemeenschap en dat wat er op mijn pad 
komt. Ik houd er niet van om altijd een afspraak te 
maken en ga vaak op ”goed geluk” naar mensen toe.  
Als laatste wil ik aangeven dat ik in deze 
geloofsgemeenschap vele kansen heb gekregen om 
op cursus te gaan, in werkgroepen plaats te nemen 
en nog veel meer. Dit alles heeft mij gemaakt zoals ik 
nu ben. Ik hoop in deze geloofsgemeenschap nog 
vele jaren actief te kunnen blijven. 

Stokje gaat door naar: Ans Strik 

Want: ik ben heel benieuwd wat Ans  te vertellen 
heeft en de activiteiten die ze voor onze 
geloofsgemeenschap doet. 
 
 

 
 
 

 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Zomer) tot zondag 20 juni; voor TitusBreed tot maandag 
14 juni; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

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

  

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

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), 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, Hofrustlaan 74, 6721TB Bennekom, tel. 
0630 443 497, koster@rkkerkbennekom.nl 
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: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

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

− 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 
 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:titus.bennekom@gmail.com
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.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 sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij Bril 2000 

Liesbeth ter Elst: Aandacht voor ieder Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers Arie Kamperman timmer- en afbouwbedrijf 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Boerderij Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

Hans Mekking sigarenmagazijn Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum Nice Business Support – Henny de Nijs 

 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.aandachtvoorieder.nl/Liesbeth.aspx
2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.nl/
http://www.akamperman.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
http://www.hoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.winkelwebsite.nl/openingstijden/Mekking-Hans/52863
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/
https://www.nicebusiness.nl/support/wie-zijn-wij/

