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Mededelingen 

Nr. 39 – 25 oktober 2019                          
 

LET OP: Met ingang van 27 Oktober is het weer Wintertijd. De 

aanvangstijd van de vieringen is dan 10.30 uur. Op de 2de zondag 

van de maand blijft de aanvangstijd 11.00 uur. 
 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 27 oktober 2019  

(LET OP AANVANGSTIJD IVM WINTERTIJD) 

10.30 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings 
     

Intenties: Richard Bonouvrier en Miep van der Velden en voor Maria 

Barbara Bos-Agterberg en Corry van Doorn van wie wij kort geleden 

afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

ALLERZIELEN, Zaterdag 02 november 2019 

12.00 u: Gebedsviering en zegening graven begraafplaats 

Brandenburg 
 

19.30 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: I. Elsevier en W. Eurlings 
 

Intenties: Maria Catharina La Poutré; Maria Antonia Petronella Woudstra-

van den Ham; Ruud Emelaar. 
 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 03 november 

2019  

10.30 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: priester K. Smits 
                

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

wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap        
 

TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 10 november 

2019 (LET OP AANVANGSTIJD) 

11.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangster: pastor W. Sarot 

              Ecclesiakoor 

           

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

wij kort geleden afscheid hebben genomen. 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                  Voor de Nationale Jongerencollecte 
 

OPBRENGST COLLECTE:  

20 okt.: € 119,60  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

             € 155,40  Voor de Missiezondag 
 

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. 

Dinsdag 29 oktober, is er om 10.00 uur een Gebedsviering.  
 

NIEUWSBRIEF 5: 

Achterin de kerk ligt Nieuwsbrief 5. Deze is aan het begin van de week 

verstuurd aan de digitale abonnees. 
 

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. 
 

ONZE REIS NAAR MALAWI 

Op 29 oktober vertrekken Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten, 

namens de Malawiwerkgroep voor 13 dagen naar Malawi. 
 

Daarbij hebben we de volgende reisdoelen: 

• We kijken wat in de afgelopen jaren tot stand is gekomen: 

o Bij de klinieken 

o Het aids-preventieproject 

o Van de studiefondsen 

 

• We kijken naar de huidige situatie: 

o Contacten 

o Werkwijze 

o Omstandigheden, met name na de overstroming 

 

• En tot slot bespreken we de toekomst 

o Hoe verder  

o Verwachtingen 
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En we zullen onze dankbaarheid uitspreken voor deze mooie relatie. 

Om dit doel te verwezenlijken zullen we onze contactpersonen in Malawi 

ontmoeten, gesprekken met hen hebben en samen met hen de projecten 

bezoeken en met de lokale mensen spreken. 

Een reisverslag zullen we daarna met jullie delen. 

 

Website Marthamaria.nl vernieuwd! 

Vorige week donderdag is de vernieuwde website van onze parochie live 

gegaan. Het adres is hetzelfde: www. marthamaria.nl. Op de vernieuwde 

website hebben alle geloofsgemeenschappen hun plaats gekregen. Hierdoor 

kan de bezoeker al het nieuws en de activiteiten in de parochie makkelijk tot 

zich kan nemen. Zoals op de oude site kunnen de vieringen en lezingen 

worden gevonden en kan achtergrond informatie over de sacramenten 

worden verkregen. Nieuw is dat je je kan aanmelden voor activiteiten en 

sacramenten. Ook misintenties en donaties kunnen voortaan ook via de 

website worden opgegeven. Neem vooral een kijkje! Er staat een 

rondleidingstoer klaar onder ‘ik ben nieuw’ die je direct meeneemt  in een 

overzicht van de website! 

 

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: 28 nov., 23 jan., 26 febr., 30 apr., 28 mei en 26 juni.    
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KERK IN DE MIDDAG 

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

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 
 

Taizéviering  

Zondag 27 oktober 2019 om 19.30 uur Taizéviering  

Plaats: Centrumkerk, Julianakerk 42 in Bilthoven. 
                                       
 

 

 

 


