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Mededelingen 
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VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 22 

september 2019  

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangster: pastor W. Sarot 
                

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Franciscus Joannes van 

Elst; Joke Avenhuis-Sandbrink  en Maria Barbara Bos-Agterberg van wie wij 

kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap        
 

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 29 september 

2019  

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans 

              Voyelles 

           

Intenties: voor Joke Avenhuis-Sandbrink en Maria Barbara Bos-Agterberg 

van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 06 oktober 

2019 Malawizondag 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: F. Diepstraten en I. Elsevier 

    Ecclesiakoor 
 

Intenties: voor Joke Avenhuis-Sandbrink en Maria Barbara Bos-Agterberg 

van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                  Voor Malawi 
                                       

OPBRENGST COLLECTE:  

15 sept.: € 206,00  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

 

 

 

 

 

HH. Michaël en Laurens 
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VIERING DOOR DE WEEK 

Op de 1ste  dinsdag van de maand om 10.00 uur is er een 

Eucharistieviering in de kapel van de Michaëlkerk. 

Iedere 3de dinsdag van de maand is er een Communieviering ook om 

10.00 uur. 
 

ALLERZIELENVIERING 

In het laatste nummer van het parochieblad M&M staat in het 

vieringenrooster op pag. 14 en 15 helaas (nog) niets ingevuld in de kolom 

voor de Michaël-Laurens gemeenschap. De reden hiervan is een 

communicatiefout vanaf de kant van de redactie van M&M. Er komt echter 

wel degelijk een gebedsviering op 2 november! Nadere gegevens over tijd, 

koor en voorgangers worden nog bekend gemaakt. 
 

KLEUTERKERK START WEER NA DE VAKANTIE  

Op ZONDAG 29 SEPTEMBER gaat de Kleuterkerkviering weer beginnen en 

wel om 11.30 uur.  

Een laagdrempelige viering voor kinderen van 0-6 jaar met begeleiding 

van ouders, opa's, oma's of wie dan ook.  

Het duurt een half uurtje en daarna is er limonade, koffie, thee met wat 

lekkers. Het thema: De Ark van Noach   

Kinderen mogen kun knuffel meenemen.  

We zien je graag komen.   

Kleuterkerkdebilt@gmail.com  
 

Taizéviering  

Zondag 29 september 2019 om 19.30 uur Taizéviering  

Plaats: Centrumkerk, Julianakerk 42 in Bilthoven. 

 

ZONDAG 6 OKTOBER 10.00 UUR: MALAWIVIERING 

Ons project van vriendschap en uitwisseling met onze mensen in Malawi 

bestaat dit najaar 35 jaar. Alle reden om dit in dankbaarheid te vieren. 

Dat gaan we dan ook doen. 

In de Woord- en Communieviering is er alle ruimte om op een speciale 

manier aandacht aan ons project te besteden. Naast lezingen, zang en 

gebed zullen we ook gebruik maken van beelden, zowel in de viering als 

daarna. 

Natuurlijk gaan we met de collecteschaal rond om ieder op eigen manier aan 

het project te laten deelnemen. 

We rekenen dan ook op een goed bezette kerk.  

Allen van harte uitgenodigd. Laat het ieder horen. 

 

DIT IS MIJN LICHAAM  

Als geen ander beheerst paus Franciscus de kunst van het juiste evenwicht. 

Met zijn ene been staat hij stevig in de traditie, met zijn andere in de 

huidige cultuur. In zijn lessen over de Eucharistie is dat niet anders. Stap 

mailto:Kleuterkerkdebilt@gmail.com


 
voor stap bekijkt hij alle onderdelen van een Eucharistieviering en gaat hij in 

op hun betekenis voor vandaag. Samuel Goyvaerts verzamelde zijn lessen 

en voorzag ze van achtergrond informatie en commentaar in het boekje 

Verhef je hart.  

In acht maandelijkse bijeenkomsten willen we aan de hand van het boekje 

van Samuel Goyvaerts  in de leer gaan bij de paus. Ongetwijfeld zal dat ons 

vieren van de Eucharistie verdiepen. Meedoen? Meld je aan bij 

sarot@marthamaria.nl  

Donderdagmiddag van 14.00 -15.30 uur  in De Sleutel in Soest  

op de volgende data:  

26 sept., 24 okt.,28 nov. ,23 jan., 26 febr., 30 apr., 28 mei en 26 juni.    
 

DATA VOOR UITVAARTCURSUS ZIJN BEKEND!  

Zoals U hebt kunnen lezen in het parochieblad M&M zijn wij voornemens om 

in oktober opnieuw een uitvaartcursus te geven.  

Regelmatig kost het veel inspanningen om een voorganger te vinden voor 

een uitvaart van een parochiaan. Dit geldt voor de meeste locaties. 

Uiteindelijk lukt het ons meestal wel, maar het geheel is kwetsbaar. Daarom 

willen we tijdig mensen toerusten om deze moeilijke, maar dankbare taak 

op zich te nemen.  

Inmiddels kunnen we de data van de bijeenkomsten voor de uitvaartcursus 

bekend maken. Op de volgende woensdagavonden komen we bij elkaar in 

De Sleutel, Steenhoffstraat 41 in Soest, onder leiding van één van de 

pastores van ons team. De avonden beginnen om 20.00 uur.  

16 Oktober Kennismaken met elkaar en met de rol van uitvaartvoorganger  

13 november Over leven, dood en voortleven 

11 December Het pastoraal gesprek in het huis van de overledene   

8 Januari De uitvaartliturgie 

5 Februari Bijbelverhalen in de uitvaartliturgie  

4 maart Aan de slag met Bijbelverhalen  

1 april Praktische zaken bij het pastoraal gesprek  

22 april Training in het voorgaan  
 

Hebt U interesse om mee te doen, bent U handig met de computer en hebt  

U overdag tijd om voor te gaan en de viering met de familie voor te 

bereiden, dan bent U van harte welkom.  

Voor vragen of opmerkingen kan U terecht bij Sarot@marthamaria.nl  
 

KERK IN DE MIDDAG 

Elke vrijdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur in “huize Weltevreden” 

04 okt. Corry v.d. Hoeven 

11 okt. Gerrit v. Esterik 

18 okt. Hans Cramer 

25 okt. ds. E .v. Leersum 

01 nov. P. D. Kerkhove 

08 nov. ds. G.J. v.  Beusekom 
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15 nov. dr. J. v. Amersfoort 

22 nov. A.Barkmeijer-Dirksen 

29 nov. Corry van der Hoeven 

06 dec. ds. E .v. Leersum 

13 dec. A. v.d. Boogaard  Woord en Communieviering 

20 dec. ds. M.Oskam-v.Zwol 

27 dec. Corry v.d. Hoeven 
 

 
                                       

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


