Een belangrijke schakel tussen de abdij en geïnteresseerden van buitenaf is de winkel van de
Benedictushof. Vanwege de uitbraak van het corona-virus is de winkel ruim twee maanden gesloten
geweest. Maar sinds 2 juni is de winkel weer vijf dagen in de week geopend, van dinsdag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur. Goed moment om de nieuwe ontwikkelingen rondom de winkel
eens op een rijtje te zetten en aan wie kan je dat beter vragen dan aan Marisca.
Marisca Haanraads werkt al 14 jaar met veel plezier in de winkel als bedrijfsleider.
Toen haar jongste kind vier jaar werd, was ze wel weer toe aan een baan. Iemand uit
het dorp vertelde dat er nog iemand gezocht werd in de winkel van de abdij. Ook al
woonde ze al in het dorp, van de abdij wist ze eigenlijk weinig af. Maar na 14 jaar is
de Benedictushof een tweede thuis geworden. “Je bent zijdelings onderdeel van de
microsamenleving die de abdij met zijn broeders is. De broeders worden goede
bekenden en soms voelt het ook als familie. Je houdt toch in de gaten hoe het met
de broeders gaat en andersom is dat ook zo. De broeders zwaaien altijd als ze langs
ons huis lopen. Er is geen dag geweest dat ik niet met plezier naar mijn werk ging. Dat komt ook
doordat we een leuke groep vrijwilligers hebben die in de Benedictushof werken.”
De betrokkenheid van Marisca bij de abdij en de winkel is groot. Zo doet ze de in- en verkoop van de
artikelen, organiseert ze het werken met de vele vrijwilligers en denkt ze mee over vernieuwingen.
In de winkel worden verschillende producten verkocht die door de broeders worden gemaakt zoals
jam, mosterd en limonadesiroop. Ook vindt u er producten uit de regio zoals honing, kaas en Sancti
Adelberti bier. De kaarsen die in de eigen kaarsenmakerij gemaakt worden hebben hun eigen plek in
de winkel. Verder worden er religieuze beelden, kandelaars, kaarten en serviesgoed verkocht. De
winkel heeft een uitgebreide boekenafdeling gericht op religieuze en spirituele boeken. De nieuwe
boeken worden altijd uitgebreid besproken op de nieuwsbrief van de abdij.
De winkel heeft tijdens de sluiting vanwege de corona een nieuwe inrichting en kleur gekregen. Er
staan nieuwe vitrinekasten en stellingkasten en de verlichting is aangepast. In de winkel komt ruimte
voor een permanente kerstafdeling waar het hele jaar kerststallen en andere attributen verkocht
worden. Veel bezoekers herinneren zich misschien de fameuze kerststallententoonstellingen die de
abdij voorheen elk jaar had. In december wordt er weer een kerststallententoonstelling gehouden.
In de Juliana Falconerizaal is ruimte gemaakt om koffie of thee te kunnen drinken, een kaarsje op te
steken bij Maria of een boek te lezen aan de leestafel. Dit alles natuurlijk tijdens openingstijden van
de winkel. U heeft dan ook de gelegenheid om het museum te bezoeken in de aangrenzende zaal.
Verder wordt het terras aan de achterkant van de Benedictushof omgedoopt tot stilteterras. Hier
kunt u genieten van de kruidentuin en de prachtige bloemen maar wel in stilte. De tekst aan de wand
nodigt u ook uit om de stilte in u op te zoeken. Een moment van bezinning wellicht, omgeven door
de natuur. Aan de voorkant van de Benedictushof komt een terras waar wel gesproken kan worden.
Daar heeft u meteen zicht op een deel van de fruitboomgaard die onderhouden wordt door de
Pomologische Vereniging Noord-Holland.
Kortom, de afgelopen tijd hebben Marisca en haar team niet stilgezeten. We hopen u binnenkort
weer te verwelkomen op de Benedictushof.

