Voorjaar 2017
Tijd voor bezinning
60 jaar Maria Virgo Regina. Een feestelijke
gebeurtenis. Een jaar om bij stil te staan. Een moment
van bezinning, over hoe het was, wat er verandert en
wat de toekomst ons gaat brengen. Maar ook met
het besef dat onze mooie Bennekomse
kerkgemeenschap al 60 jaar mogelijkheid en tijd voor
bezinning biedt.
Zoals het onze geloofsgemeenschap past, kijken we
daarbij ook naar ‘buiten’, naar de wereld om ons
heen. En beseffen we dat on-ze omgang met de
aarde ook om bezinning vraagt, zoals verwoord door
Paus Franciscus in Laudato Si.
Tijd

en Duurzaamheid zijn dan ook gekozen als
centrale thema’s voor de activiteiten in dit
lustrumjaar. Een programma voor jong en oud met
lezingen, natuur, kunst en muziek. In deze flyer is dit
programma puntsgewijs beschreven, maar houdt u
vooral de lustrumposters en natuurlijk de website
rkkerkbennekom.nl in de gaten!

Vr. 10 maart

Opening van het lustrumjaar
Op vrijdag 10 maart wordt de
feestelijke aftrap gegeven van het
60-jarig lustrum, uiteraard in onze
eigen kerk. De inhoud en de
genodigden zijn nog geheim, maar
we kunnen wel melden dat het een
enerverende en gezellige avond zal gaan worden…

Zo. 2 april

Mini-Symposium
“De Zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis”
Met Laudato Si doet Paus
Franciscus een dringende oproep de aarde beter te beheren.
Maar wat kun je daar als eenling
aan bijdragen? Voordrachten
van Henri ten Have, Reinier van
den Berg, René Wijngaard en Wouter Koenderman geven
zowel achtergrond als praktische handvatten om hier op
zinvolle wijze invulling te geven.

Zo. 9 april

Graag ontmoeten we u in dit lustrumjaar bij één van
de activiteiten, voor een terugblik en een moment
van bezinning. Maar vooral ook om samen deze
mijlpaal te vieren met vertrouwen in de toekomst van
de MVR geloofsgemeenschap!

Palmpasen: Zaaien van de kiem
Bescherming van de aarde begint
met het besef wat die aarde voor ons
betekent. Tijdens de viering worden
zaadjes van courgette en pompoen
uitgedeeld aan kinderen, om thuis te
laten kiemen. De gekiemde plantjes
worden tijdens de Kindernatuurhappening geplant en later
wordt de opbrengst gezamenlijk geoogst.

Lustrumcommissie Maria Virgo Regina 60

Zo. 23 april

Wandeling: Tijd voor de lente
Na de wintertijd breekt altijd weer de
lente aan. Hèt moment om te genieten van de ontluikende natuur is
een wandeling in het frisse groen van
de vroege lente. Natuurlijk met oog
voor al het moois dat de natuur ons biedt maar ook met de
mogelijkheid tot een goed gesprek met een medewandelaar.

Zo. 7 mei

Escape room
Voor de jeugd worden de catacomben van onze kerk omgetoverd
tot een heuse escape room. Aan de
hand van breinbrekers en opdrachten moet een oplossing
worden gevonden die de deelnemers laat ontsnappen uit de escape room vóór de klok
onverbiddelijk hun verlies aankondigt…...

Za. 13 mei

Concert Arsis “Van Maria naar Maria”
In ‘Van Maria naar Maria’, bezingt Arsis 60
jaar historie van onze Maria Virgo Regina
kerk. Dit betekent weer genieten van het
koor en de fraaie akoestiek van onze kerk
en natuurlijk van teksten die tot bezinning
uitnodigen.
De
uitvoering
wordt
opgenomen en de CD zal na de zomer
tegen een “Arsis-vrienden prijs” te koop
zijn.

Za. 20 mei

Kindernatuurhappening
Voor de jongere garde is er deze
zaterdag
een
Kindernatuurhappening. Naast het planten van
de gekiemde pompoen- en
courgetteplantjes in de kerktuin,
is er de mogelijkheid een vogelhuisje of bijenhotel in elkaar te
zetten. Die mogen natuurlijk mee naar huis om onze kleine
gevleugelde vrienden onderdak te bieden…

