
 

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

van 12 januari t/m 23 februari  
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een Engelstalig 

vieringenrooster, speciaal voor buitenlandse gasten. 

 
 
Zondag 12 januari, Doop van de Heer 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

koor 
voorganger: Pater Kees Vlaming 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Project Marc van der Post 
 
 

zondag 19 januari, 2de zondag door het jaar  
10.00 uur: Eenheidszondag Brinkstraatkerk 

m.m.v. In Between 
voorgangers: pastor Hans Lucassen, Roos van 

Doorn, Anne Verbaan, Loeki van der 
Laan 

 

zondag 26 januari, 3de 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: Tree of Life 
 

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 2 februari, 4de zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: pastor Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 
 
 

zondag 9 februari, 5de zondag door het jaar 
(eventueel voorstellen Eerste Communicanten) 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: pastor Adri van Dijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA/straatkinderen Bolivia 
 

zondag 16 februari, 6de zondag door het jaar 
10.30 uur: Laudenviering met Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas 
 

zondag 23 februari, 7de zondag door het jaar, 
Diaconiezondag 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem 
 
 
 
 
 

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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