
 

Vieringen 
Overzicht van de vieringen in de MARIA VIRGO REGINA kerk te Bennekom 

van 27 oktober t/m 15 december 
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een Engelstalig 

vieringenrooster, speciaal voor buitenlandse gasten. 

 

zondag 27 oktober, 30ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

zaterdag 2 november, Allerzielen 
19.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

dameskoor 
voorgangers: Marian Bolscher en Ruud van der 

Linden 
 

zondag 3 november, 31ste zondag door het jaar 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks en 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
 

zondag 10 november, 32ste  zondag door het jaar 
viering met de St. Alexanderschool     
10.30 uur: agape-viering m.m.v. kinderkoor 

Eigenwijs 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Mooi Leven Huis Bennekom 
 
zondag 17 november, 33ste zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale Jongerencollecte 
 

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 24 november, Christus Koning  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1:       voor de eigen parochie 
collecte 2:       Oase Oosterbeek 
 

zondag 1 december, Eerste Advent 

Opening Jaar van de Eucharistie in Wageningen 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Laudate 
voorgangers: pastoraal team 
 
17.00-17.30 uur in onze kerk: 
Bezinningsbijeenkomst Eerste Advent: voor meer  
Informatie, zie verderop in dit blad bij ‘Heilig  
Boontje’ 

zondag 8 december, Tweede Advent              
Caritas-zondag 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Hans Lucassen 
collecte 1:       voor de eigen parochie 
collecte 2:       Caritas 
 

zondag 15 december, Derde Advent 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lammers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad 

Bloemetje van Arsis.  

Zie hiernaast -bij 17 november -  voor de uitleg. 

 

 

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. 
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