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Mededelingen 

Nr. 37 – 11 oktober 2019                          
 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 13 oktober 

2019 (LET OP AANVANGSTIJD) 

11.00 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: priester R. Vonhögen 
                

Intenties: Dank voor het 75-jarig leven van Koos op de Coul en voor Joke 

Avenhuis-Sandbrink; Maria Barbara Bos-Agterberg en Corry van Doorn van 

wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap        
 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 20 oktober 

2019  

10.00 u: Gezinsviering 

              Voorgangsters: J. Vroom en A. van der Putte 

              Ecclesiakoor 

           

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Joke Avenhuis-

Sandbrink; Maria Barbara Bos-Agterberg en Corry van Doorn van wie wij 

kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                  Voor de Missiezondag 
                                     

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 27 oktober 2019  

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings 
     

Intenties: voor Maria Barbara Bos-Agterberg en Corry van Doorn van wie 

wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                   

OPBRENGST COLLECTE:  

04 okt.: € 139,19  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

            €  528,51  Voor Malawi 
 

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. 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


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

10.00 uur. 

 

Rozenkransgebed 

In oktober,  de Rozenkransmaand bij uitstek, willen we met de HH. 

Michaël-Laurensgemeenschap weer samenkomen rond het 

Rozenkransgebed. Dit 

gebeurt op de volgende dagen en tijdstippen, steeds in de kapel: 
 

Dinsdag 15 oktober om 9:40 uur, voorafgaand aan de Communieviering. 

Zaterdag 19 en 26 oktober om 17:00 uur. 
 

Vooraankondiging:  

Seniorenviering op dinsdagmorgen 22 oktober om 10.30 uur in de 

Michaëlkerk.  

Pastoor Joachim Skiba gaat voor in de Eucharistieviering en het 

Mementokoor zal zingen.  

U allen van harte welkom. 
 

COLLECTANTEN GEZOCHT 

Wij zijn dringend op zoek naar collectanten. Als u op zondag in de kerk 

bent, wilt u misschien wel meehelpen met het collecteren. U kunt dat dan 

aangeven bij de collectant, die voorin zit. 

Maar, denkt u, ik wil wel ingedeeld worden als collectant, geef u dan op bij 

het secretariaat 030-220 00 25 of info@katholiekekerkdebilt.nl 

Bij voorbaat dank. 

 

Toekomst zien in de kerk door Leo Fijen 

In zijn boek Succesverhalen in de kerk presenteert Leo Fijen diverse 

initiatieven vanuit de kerk in Nederland en Vlaanderen m.b.t. vernieuwing. 

"Ik probeer te laten zien waar de Geest van God op een nieuwe en 

eigentijdse manier over ons wordt uitgestort" schrijft de journalist en 

programmamaker voor KRO-NCRV in de inleiding. Een dertigtal inspirerende 

kerkelijke initiatieven, uit protestantse en katholieke kring, in Nederland en 

Vlaanderen vormen de basis voor zijn stellingname. De publicatie van het 

SCP-rapport Christenen in Nederland eind vorig jaar, waarin nog eens werd 

bevestigd dat de Nederlandse kerken leeglopen, deed hem beseffen dat we 

ons steeds richten op: "de vraag hoeveel mensen op zondag een dienst of 

mis hebben bezocht. Maar dat is in wezen niet relevant, die cijfers en 

statistieken zijn niet belangrijk. Het gaat er om hoe de kerken een plek van 

verbinding zijn". Een gezamenlijke bezinning op verandering van deze 

historische benadering is wel erg op zijn plaats in de maand van de 

geschiedenis. 

Datum: maandag 14 oktober, 20.00 uur 

Plaats:  De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest 
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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 

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: 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” 

18 okt. Hans Cramer 
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25 okt. ds. E .v. Leersum 

01 nov. P. D. Kerkhove 

08 nov. ds. G.J. v.  Beusekom 

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 
 

 
                                       

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


