
 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 1 juli t/m 9 
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom  

zondag 1 juli, 13de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: pastor Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Epafras 

zondag 8 juli, 14de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Joop Nijrolder 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 15 juli, 15de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald Mc Donaldhuis Arnhem 
intenties:  Jan Schipper 

Bloemetje van Arsis. Bij iedere viering waarin 
Arsis zingt, is er een bloemetje voor iemand die 
onze aandacht nodig heeft. U kunt zelf iemand 
aandragen door vóór de viering de naam van 
deze persoon op een briefje te schrijven en dit in 
het mandje bij het intentieboek te deponeren. 
Het is fijn als u het bloemetje zelf gaat brengen! 
De andere briefjes met namen gaan naar de 
pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

zondag 22 juli, 16de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: wederopbouw Haïti (Cordaid) 
 

zondag 29 juli, 17de zondag d/h jaar 
10.30 uur: Titusviering in Oosterbeek 

 

 

 

 

 

 

zondag 5 augustus, 18de zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Present Ede 

zondag 12 augustus, 19de zondag d/h jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: pater Ferdinand Vergeer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog te kiezen door pater Vergeer 

zondag 19 augustus, 20ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorgangers: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 

zondag 26 augustus, 21ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

dameskoor 
voorganger: Marian Bolscher 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MIVA 

zondag 2 september, 22ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Tituskoor 

Laudate 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Pax Zuid-Soedan 

zondag 9 september, 23ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 
 

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. 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen

