
 

 

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf : 
9 september t/m 28 oktober in de  
MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom  
 

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 
 
 

zondag 16 september, 24ste zondag d/h jaar, 

Kerkproeverij  
10.00 uur: woord- en Agapè-viering m.m.v. Arsis 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vredesweek 
 

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 23 september, 25ste zondag d/h jaar, 

Parochiedag 

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
alle koren 

voorganger: Gilles Ampt en Ruud van der Linden 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
 
 

zondag 30 september, 26ste zondag d/h jaar - 

Titusviering 

10.30 uur:  in Rhenen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 7 oktober, 27ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missio, Kinderwereldmissiedag 

 

zondag 14 oktober, 28ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Antoinette van Schaik 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrolijkheid AZC kinderen 
 

zondag 21 oktober, 29ste zondag d/h jaar 
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missio Missiezondag 
 

! Let op: wintertijd ! 
 

zondag 28 oktober, 30ste zondag d/h jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola 
voorganger: Pater Ferdinand Vergeer 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
 
 

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. 
 

https://www.opella.nl/hospice-bennekom
http://www.rkkerkbennekom.nl/2018/kom-ook-eens-kerk-proeven-op-zondag-16-september/
https://vredesweek.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/werkgroep-caritas/
http://missiokids.nl/Wereldmissiedag.html
https://vrolijkheid.nl/
http://missio.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr-gemeenschap/werkgroepen/werkgroep-caritas/
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen

