
Bent u een nieuwe 
parochiaan? Of gewoon 
benieuwd naar onze 
geloofsgemeenschap?
Wij stellen ons graag 
aan u voor!

MARIA
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Wees welkom 
in de katholieke

geloofsgemeenschap 
Bennekom! 



Wanneer u vanuit het zuiden Bennekom 
binnenkomt, zult u ongetwijfeld de 
MVR kerk zien staan aan de Heelsumse-
weg, bij de rotonde en het Bart van 
Elstplantsoen. 
De kerk is gebouwd in 1957. Dat jaar 
wordt tevens gezien als het begin van 
onze geloofsgemeenschap. In die tijd 
was onze geloofsgemeenschap een 
zelfstandige parochie.
De katholieke geloofsgemeenschap in 
Bennekom telt zo’n 1200 leden (2018). 
Bennekom heeft ongeveer 15000 
inwoners; we zijn een relatief kleine ge-
loofsgemeenschap in een overwegend 
protestants georiënteerd dorp. 

Ook onze geloofsgemeenschap ver-
grijst, maar het valt nog mee. Parochi-
anen van boven de 60 jaar vormen on-

geveer 40% van ons ledenbestand; 45% 
van de leden valt in de categorie 20 tot 
60 jaar. Gelukkig weten ook ouders met 
kinderen de weg naar de kerk te vinden. 
14% van de leden is jonger dan 20 jaar; 
er is sinds kort zelfs weer een jongeren-
groep, ‘On the Road’. 
Slechts een beperkt aantal parochianen 
is geboren en getogen in Bennekom. 
Het overgrote deel komt van elders, uit 
alle windstreken, opgegroeid onder 
verschillende tradities van kerk-zijn. 
Mogelijk is dit een reden waarom de 
katholieken in Bennekom een open 
gemeenschap vormen, waar iedereen 
welkom is en zich thuisvoelt.

Open en actief
Onze geloofsgemeenschap is toe-
gankelijk en actief, een gastvrije plek 
met belangstelling voor elkaar en 
onderlinge betrokkenheid. Wij geven 
de boodschap van Christus handen en 
voeten door liefde en aandacht voor de 
medemens (diaconie) centraal te stellen 
in wat we doen en zeggen. Hierbij inspi-
reren en steunen we elkaar. De geloofs-
gemeenschap is als een voedingsbron: 
samenkomen en vieren geven nieuwe 
kracht en bezieling. Ook geloofsverdie-
ping door het luisteren naar Bijbelse 
verhalen, de uitleg hierover en stilte en 
bezinning, geven nieuwe inspiratie.
Wij zijn een Fairtrade Kerk, eerlijke 
handel en duurzaamheid zijn voor ons 
belangrijke thema’s.

De Maria Virgo Regina (MVR) geloofsgemeenschap maakt deel 
uit van de Rooms Katholieke parochie Zalige Titus Brandsma. Tot 
deze parochie behoren een negental pluriforme geloofsgemeen-
schappen verspreid over het gebied tussen Veenendaal en Oos-
terbeek. 



Vieringen
We komen elke zondagmorgen samen 
in de kerk. In de zomertijd beginnen de 
vieringen om 10 uur en in de wintertijd 
om 10.30 uur. De belangrijkste vor-
men van liturgie zijn de eucharistie- en 
woord- en communieviering. Ook zijn er 
andersoortige vieringen, zoals Agape-, 
Taizé-, Lauden- en vespervieringen. De 
eucharistie wordt vanwege het tekort aan 
priesters ongeveer eens in de vier weken 
gevierd. Op de andere zondagen is er 
meestal een woord- en communieviering, 
waarin een pastor of een voorganger uit 
de eigen gemeenschap voorgaat. Door 
het afwisselen van verschillende koren en 
voorgangers ontstaat een gevarieerd aan-
bod aan zondagsvieringen. Na de viering 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
tijdens het koffie/thee drinken. Voor veel 
mensen is deze vorm van sociaal contact 
erg belangrijk.
Als een maand een 5de zondag heeft, is 
er een gezamenlijke viering voor de hele 
Titus Brandsma Parochie bij toerbeurt in 
één van de kerken. In de andere kerken 
vindt dan geen viering plaats. Bij geen 
viering in onze locatie wordt er dan een 
maaltijd georganiseerd, door de kook-
groep ‘Heilig Boontje’, waar iedereen 
welkom is.

Voor gezinnen met kinderen zijn er 
verspreid over het jaar gezinsvieringen; 
bijvoorbeeld de viering met de St. Alexan-
derschool, de Kerstavondviering en de 

Palmzondagviering. Eens in de twee jaar 
is er een Eerste Communieviering. 
Bij overlijden wordt de mogelijkheid 
geboden gelovig afscheid te nemen van 
de overledene. Na binnenkomst van het 
bericht van overlijden,  door de begra-
fenisondernemer, maakt de contactper-
soon van onze geloofsgemeenschap een 
afspraak met de familie. In samenwerking 
met de familie wordt de uitvaartliturgie 
en/of avondwake/crematie vormgege-



Vieringen
We komen elke zondagmorgen samen 
in de kerk. In de zomertijd beginnen de 
vieringen om 10 uur en in de wintertijd 
om 10.30 uur. De belangrijkste vormen 
van liturgie zijn de eucharistie- en 
woord- en communieviering. Ook 
zijn er andersoortige vieringen, zoals 
Agape-, Taizé-, Lauden- en vespervie-
ringen. De eucharistie wordt vanwege 
het tekort aan priesters ongeveer eens 
in de vier weken gevierd. Op de andere 
zondagen is er meestal een woord- en 
communieviering, waarin een pastor of 
een voorganger uit de eigen gemeen-
schap voorgaat. Door het afwisselen 
van verschillende koren en voorgan-
gers ontstaat een gevarieerd aanbod 
aan zondagsvieringen. Na de viering 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
tijdens het koffie/thee drinken. Voor 
veel mensen is deze vorm van sociaal 
contact erg belangrijk.
Als een maand een 5de zondag heeft, 
is er een gezamenlijke viering voor 
de hele Titus Brandsma Parochie bij 
toerbeurt in één van de kerken. In de 
andere kerken vindt dan geen viering 
plaats. Bij geen viering in onze locatie 
wordt er dan een maaltijd georgani-

seerd, door de kookgroep ‘Heilig Boon-
tje’, waar iedereen welkom is.
Voor gezinnen met kinderen zijn er 
verspreid over het jaar gezinsvierin-
gen; bijvoorbeeld de viering met de St. 
Alexanderschool, de Kerstavondviering 
en de Palmzondagviering. Eens in de 
twee jaar is er een Eerste Communie-
viering. 
Bij overlijden wordt de mogelijkheid 
geboden gelovig afscheid te nemen 
van de overledene. Na binnenkomst 
van het bericht van overlijden,  door de 



De Zalige Titus Brandsma parochie 
heeft in 2018 een pastoraal team 
bestaande uit 1 priester en 2 pasto-
raal werkers. Het team kan slechts in 
beperkte mate ondersteuning bieden 
aan de geloofsgemeenschappen. Het 
reilen en zeilen van de gemeenschap-
pen staat of valt daarom met de inzet 
van vrijwilligers. 
Ten eerste is daar de pastoraatsgroep, 
een groep toegeruste vrijwilligers met 

als belangrijkste taak: aanspreekpunt 
zijn voor het pastoraat en dit coördine-
ren. Er is een actieve locatieraad, een 
flink aantal parochiële voorgangers, er 
zijn 6 lokale koren en daarnaast houdt 
een groot aantal vrijwilligers de kerk 
draaiende op allerlei vlakken. 
Er wordt naar gestreefd de taken van 
vrijwilligers beperkt van omvang te 
houden. Meer schouders geven lichter 
werk en meer mensen voelen zich 
betrokken en verantwoordelijk.

Gemeenschap van vrijwilligers



Als katholieken in Bennekom streven we naar een geloofsgemeen-
schap, die betrokken en in beweging is, waar we ons allen verant-
woordelijk voor voelen en eenieder welkom is. Een gemeenschap 
van gelovigen met de blik naar buiten als missionaire gemeenschap, 
die inspeelt op de behoefte aan religiositeit en bezinning in en bui-
ten eigen kring.

Wees welkom
U bent van harte welkom om 
onze vieringen bij te wonen! 
Daarnaast kunt u ook buiten de 
vieringen om contact met ons 
opnemen.  Hieronder vindt u 
alle contactgegevens voor meer 
informatie. 
U kunt ook onze website bezoe-
ken en zich abonneren op onze 
digitale nieuwsbrief. 

Contactgegevens 
Parochiewacht
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 11.30 uur
Torenzaal, Heelsumseweg 1, tel: 0318-414896
Daarbuiten: contact via het antwoordapparaat

E-mail:  secretariaat@rkkerkbennekom.nl  Website: www.rkkerkbennekom.nl
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