
 

 

Vieringen 
 
 
 
 

Helaas hebben de bisschoppen alle vieringen in de 
Goede Week, met Pasen en tot 1 juni moeten 
afgelasten vanwege het Coronavirus.  

Wel is de kerk open op de tijden dat er anders een 
viering zou zijn geweest om een kaarsje op te 
steken, een intentie te schrijven (met eigen pen) of 
te bidden. Voor de Goede Week gelden de volgende 
tijden: 

Palmzondag 5 april van 10.00-11.00 uur 

Goede Vrijdag 10 april  van 15.00 -17.00 uur 

Stille zaterdag 11 april van 19.30-20.30 uur 

Paaszondag 12 april van 10.00-11.00 uur 

Intentie voor deze dagen: Don Barten 

De kerk is ook elke werkdag open tijdens de 
normale parochiewacht van 10.30 tot 11.30 uur. 

***Op Palmzondag en tijdens de parochiewacht-
uren kunt u tevens gaven inleveren voor de 

Paasattenties.*** 

Denkt u er aan om afstand van elkaar te houden? 

Op de zTB website kunt u digitale eucharistie-
vieringen volgen: bit.ly/titusbrandsmatv.  

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-
NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit 
Hilversum worden elke dag een mis en een 
dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria 
iedere doordeweekse ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In 
het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag 
om 10.00 uur. 

Omdat er tot 1 juni geen vieringen zijn maar we  
elkaar toch op de hoogte willen houden van wat er 
speelt, raden we u dringend aan om u in te schrijven 
voor de digitale nieuwsbrief, als u dat nog niet 
gedaan heeft. De nieuwsbrief kost u niets en om die 
te proberen hoeft u alleen uw naam en e-mailadres 
achter te laten op onze website: 

www.rkkerkbennekom.nl/informatie/nieuwsbrief/ 

Of een e-mail te schrijven aan de redactie: 
redactie@rkkerkbennekom.nl. 

 

 

 

 

 

Houdt ook de website in de gaten. Er zullen in de 
Goede week foto’s van de veranderingen op het 
liturgisch centrum worden geplaatst en met Pasen 
komt er een viering op de website te staan, die u 
zelf kunt lezen, bidden en zingen.  

www.rkkerkbennekom.nl 

Intenties 
Laten we in deze tijd dat er geen vieringen in 
onze kerk zijn gebruiken om toch met elkaar te 
bidden en voor elkaar te bidden. Samen bidden 
verenigt ons met elkaar en met anderen. Laten 
we ook bidden voor degenen die juist nu 
eenzaam en afgesloten zijn. Laat ons ook bidden 
voor iedereen die in deze tijd onzeker is over 
baan of werk, familieleden in het buitenland of 
familieleden of dierbaren in het ziekenhuis. 
Bidden wij ook voor degenen die een dierbare 
zijn verloren, maar ook voor hulpverleners, 
verplegers en al diegenen die zich inspannen om 
met elkaar deze moeilijke tijd goed door te 
komen. Mogen onze eigen gebeden en onze 
gezamenlijke gebeden verhoord worden. 
Intentieboek 
Graag maken wij u erop attent dat u ook in deze 
tijd uw intenties kunt opgeven. Dit kan bij de 
parochiewacht (telefonisch of in de torenzaal) of 
in het intentieboek in de kerk. Probeert u dan 
een eigen pen mee te nemen vanwege de 
voorzorgsmaatregelen rond corona. Als u liever 
wilt e-mailen dan kan dat ook: 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Uw 
intenties worden vertrouwelijk behandeld. 

Pastoraatsgroep en Locatieraad 
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