
 

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

van 19-december 2021 t/m 13 februari 2022 
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een Engelstalig 

vieringenrooster, speciaal voor buitenlandse gasten. 

 
Aanmelden voor de Kerstvieringen 
Voor de vieringen met Kerst moet u zich aanmelden. 
Dit gaat via de link naar het aanmeldformulier in de 
digitale nieuwsbrief, via de MVR website of door 
aanmelding bij de Parochiewacht. Aanmelden kan 
van maandag 20 december 8.00 uur tot en met 
donderdag 23 december 22.00 uur! 

De viering op Kerstavond om 20.00 uur is zonder 
kerkgangers. U kunt de viering volgen via de 
livestream of op een later moment terugkijken.  
 

Zondag 19 december, 4de zondag van Advent  
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad, NL05 TRIO 0212 1854 11 

Vrijdag 24 december, kerstmiddag 
**AANMELDEN VERPLICHT** 

16.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: werkgroep gezinsviering 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolivia, 

NL11 RABO 0307 0604 38 
 

Vrijdag 24 december, Kerstavond 
**LIVESTREAM, 
Viering zonder kerkgangers** 

20.00 uur: livestream van viering m.m.v. Arsis 
voorganger: Antoinette van Schaik  
collectes: U kunt uw bijdrage voor de collectes 

overmaken: voor de eigen parochie 
op NL72 RABO 0156 2767 20;  
voor ENDA / Bolivia op  
NL11 RABO 0307 0604 38. 

 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-vieringen, 

goed kan gebruiken, kunt u de naam van de persoon en 
de reden ervoor via een mailtje sturen aan 

pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 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 die via de mail binnenkomen gaan ook naar de 

pastoraatsgroep voor het aandachtspastoraat. 

 
 

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag 
**AANMELDEN VERPLICHT** 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 
Koor 

voorganger: priester Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad, NL05 TRIO 0212 1854 11 
 
** Op Eerste Kerstdag is de kerk ’s middags van 

14.00 uur tot 16.30 uur geopend om 
de kerststal te bekijken of een kaarsje 
op te steken. ** 

 
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag 

**AANMELDEN VERPLICHT** 

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Cantors 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Mooi Leven Huis, Bennekom, 

NL74 RABO 0310 5437 38 
 

Vrijdag 31 december, Oudjaar 

16.00 uur: Vesperviering m.m.v. Cantors 
voorganger: Marian Bolscher  
 

Zondag 2 januari 2022, Epifanie 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede, 

NL54 ABNA 0432 3668 06 

Vanwege de beperkende maatregelen door 
Corona, kunnen wij helaas geen Nieuwjaars-
receptie houden na de viering op 2 januari 
2022. In gedachten heffen wij wel het glas op 
een beter jaar. 

De Lokatieraad 

Zondag 9 januari, Doop van de Heer 
10.30 uur: Eucharistie viering m.m.v.  

Gemengd Koor 
voorganger: pastoor Henri ten Have 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas, NL68 RABO 0157 6511 85 
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Zondag 16 januari, Eenheidszondag  
10.00 uur: Oecumenische viering 

Brinkstraatkerk 
voorgangers: Ben Piepers en dominees 
 

Zondag 23 januari, 3de zondag d/h jaar  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

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

NL43 RABO 0107 7284 51 
 

Zondag 30 januari, 4de zondag d/h jaar  
10.30 uur: Titusviering in Ede 
voorgangers: pastoor Henri ten Have, Erik Rozeman 
 

Zondag 6 februari, 5de zondag d/h jaar  
10.30 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas, NL68 RABO 0157 6511 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 13 februari, 6de zondag d/h jaar  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vereniging ME, 

NL85 INGB 0004 2869 57 
 

De eerste collecte is altijd voor onze geloofsge-
meenschap en parochie. U kunt uw bijdrage hier-
voor ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 
t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder 
vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’. 

De rekeningnummers van de doelen voor de 
tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld. 
 

De opbrengsten van de collectes zijn, doordat er 
veel minder mensen in de kerk komen, slechts de 
helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te 
maken wordt dan ook  erg op prijs gesteld! 

 
 


