
 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 11 februari t/m 25 
maart in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

zondag 11 februari, 6de zondag door het jaar 
 (géén voorstellingsviering Eerste Communie) 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MOV Bolivia 
intenties: Chris Gerrits 
 

woensdag 14 februari, Aswoensdag 
19.30 uur: Woordviering m.m.v. dameskoor 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
 

zondag 18 februari, 1ste zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorgangers:  2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
intenties: Chris Gerrits 
 

zondag 25 februari, 2de zondag Veertigdagentijd 
 Vastenaktiezondag 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastoor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vastenaktie 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u vóór de 
viering de naam van de persoon en de reden op 
een briefje schrijven en in het mandje bij het 
intentieboek doen. Aan het eind van de viering 
wordt verteld wie het bloemetje krijgt. Het is 
mooi als u het bloemetje zelf weg kunt brengen. 
De namen in het mandje gaan ook naar de 
pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

 

 

 

 

 

 

zondag 4 maart, 3de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

JKA Ede 
voorganger: Antoinette van Schaijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Oekraïne project 
 

zondag 11 maart, 4de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola MVR 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder Grenzen 
 

zondag 18 maart, 5de zondag Veertigdagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
 

! ! ! ! !   Let op zomertijd  ! ! ! ! ! 

 

zondag 25 maart, Palmzondag 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

kinderkoor Eigenwijs 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

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. 
van harte welkom. Meer bericht volgt nog in het 
komende NieuwSBlad maar zet het vast in Uw 
agenda. 
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