
 
 

 

 

 

 

           

 

 

Beste mensen, medegelovigen, 

 

Voor u ligt de 5e nieuwsbrief. Het is alweer enige tijd geleden dus het werd ook de 

hoogste tijd. In deze nieuwsbrief is er veel aandacht voor het Malawiproject dat 

alweer 35 jaar oud is. Er is daarbij nieuws over een reis. Ook zijn er nieuwe zaken te 

melden zoals de vernieuwde website die oprecht mooi en handiger is geworden.  

Gaat vooral kijken en laat u door de website zelf meenemen in de aanpassingen en 

vernieuwingen. 

Veel leesplezier! 

Stephan 

 

Oproep: collectanten gezocht! 

We 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.  

Wellicht wilt u ons daarbij ook met enige regelmaat helpen en kunnen we u 

inroosteren. Geef u dan op bij het secreatariaat via info@katholiekekerkdebilt.nl of bel 

op werkdagen naar het nummer 030-220 00 25 

HH. Michaël en Laurens 

 

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl


 

2019: ONS MALAWIPROJECT: 35 JAAR 

 

 

Dit is uit 2002 de eerste opname 

van de kliniek in Neno, waar het 

project in 1984 begon.   

 

 

 

 

 

De vakantie voorbij? Wat een bijzondere zomer hebben we gehad: zeldzaam hoge 

temperaturen maakten het voor de kwetsbare mens niet gemakkelijker.  

 

Overstromingen: 

In Malawi is vakantie een ander begrip. De zorg om het dagelijks bestaan draait er op 

volle toeren, zeker na de overstromingen dit voorjaar. Nog hebben we geen 

totaalbeeld van het aantal slachtoffers en de schade. Wel is er een levendige 

correspondentie, vooral digitaal. Brieven worden nauwelijks nog geschreven; digitaal 

is gratis en snel. 

 

Laat ik eerst maar beginnen met het goede nieuws. 

 

Bouw van een school: 

Vorig jaar ontvingen we een mooie donatie van € 10.000.- uit een familiefonds voor de 

bouw van een school. Door de overstroming werd de bouw vertraagd en pas onlangs 

kon met de bouw worden gestart. Zuster Bernadette (kennen jullie haar nog van haar 

bezoek in 2005? Zie foto van de werkgroep in 2005) maakte een mooie reportage en 

stuurde ons dat via whatsapp!! 

 



 
Bezoek zuster Bernadette 2005: 

  

In 2005 bezocht zuster Bernadette als eerste onze parochie en werd  

deze foto gemaakt van alle actieve mensen bij acties voor ons project. 

Achterste rij: Tim Dekker, Agnes Ong, Marijke Lodewijks, Henny van Eyndthoven,  

Ine Hoekstra, Wil Lodewijks (+), Joke Mackaay, Theo Andringa (+), Tjeerd Hoekstra, 

Wim Gerritse, Jacquel Wessels, Yvonne Diepstraten en Ton Vlek. 

Voorste rij: Else Dekker, Boukje Andringa, Trees van Dongen, zuster Bernadette en 

Lenny Vlek . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties 

En onlangs hebben we een prachtige donatie ontvangen uit de nalatenschap van onze 

oud-parochianen: het echtpaar Toos en Hans Jansen. Als parochianen waren zij altijd 

zeer actief; na hun vertrek naar Roermond bleven zij interesse tonen voor ons project, 

om het tenslotte op te nemen in hun testament. In overleg met de dochters en zuster 

Bernadette gaan we daar een mooie bestemming aan geven. Een deel heeft die al 

gekregen: een noodoproep van priester Father James Chidali om een bijdrage in de 

aanschaf van een auto om zijn grote diocees te kunnen voorzien van de nodige 

bijstand. 

 



 
Herdenkingsbijeenkomst Elly Holtrust: 

Op 7 augustus werd in Chiringa weer een indrukwekkende bijeenkomst gehouden ter 

nagedachtenis van dokter Elly Holtrust op haar sterfdag. Ook daarvan stuurde Clemens 

Chimwaza, de man van het aidspreventieproject ons enkele foto’s digitaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterstudie zuster Gloria: 

En tot slot hebben we een mooie bijdrage mogen ontvangen, waardoor zuster Gloria 

in Oeganda haar masterstudie voor verloskundige en vrouwengeneeskunde kan gaan 

volgen. Bij gebrek aan geld had zij zich al weer uit laten schrijven, maar gelukkig 

konden we haar op het laatste moment toch uit de brand helpen. Dat was nog eens 

een vakantieactiviteit en een grote dankbaarheid!! 

 

En dan nu terug naar de titel van deze tekst: 35 JAAR MALAWIPROJECT.  

 

ZONDAG 06 OKTOBER HADDEN WE EEN SPECIALE VIERING. 

We konden er een bijzondere viering van maken, waarbij we aan de hand van 

fotomateriaal het project mooi in beeld konden brengen. En natuurlijk lieten we de 

collecteschaal rondgaan en ontvingen we een mooie bijdrage van  

€ 528.-. Natuurlijk zullen we dit bedrag zo snel mogelijk overmaken naar Malawi. 

 



 
En tenslotte voor nu de belangrijkste mededeling: 

 

BEZOEK AAN ONS PROJECT IN MALAWI 

Van 29 oktober tot 12 november gaan Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten op 

bezoek in Malawi. 

Daar willen we onze dankbaarheid tonen voor deze 35 jaar. We gaan na wat er in 35 

jaar tot stand is gekomen, maar ook de huidige situatie bekijken. 

Tot slot willen we gaan praten over de toekomst van het project. 

We hopen in de volgende Nieuwsbrief daar een mooi verslag van te kunnen geven. 

 

Hartelijke groeten van de werkgroep, 

 

Eveline Meijer 

Jacqueline van Gaans 

Leonie Eurlings 

Frank Diepstraten 

 

Kliniek in Neno met Ambulance 



 

 

 

 



 

Vernieuwde website Marthamaria.nl 

Kijk en ontdek de vernieuwde website. Het adres is hetzelfde gebleven: 

www.marthamaria.nl.  

Op de vernieuwde website hebben alle geloofsgemeenschappen hun eigen plek 

gekregen.  Hierdoor kunt u alle activiteiten volgen die in uw eigen gemeenschap 

gebeuren.  Klik op ‘gemeenschappen’  in het menu op de site en kies de gemeenschap 

die u wilt, bijvoorbeeld onze Michaël Laurens de Bilt en u krijgt onder ander alle 

eerdere nieuwsbrieven te lezen. U kunt er ook nog steeds de vieringen en lezingen 

vinden, als ook de achtergrond over de sacrementen. 

Wat nieuw is dat u zich nu via de site rechtstreeks kunt aanmelden voor de activiteiten 

en de sacrementen. U kunt nu tevens uw misintenties opgeven en ook donaties 

kunnen gedaan worden. 

Neem vooral een kijkje! Er staat een rondleidingstoer klaar onder het kopje ‘ik ben 

nieuw’ die u meteen meeneemt in een overzicht van de site. 

 

http://www.marthamaria.nl/


 

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 achtergrondinformatie en commentaar in 

het boekje Verhef je hart. 

In acht maandelijkse bijeenkomsten willen we aan de 

hand van dit boekje in de leer gaan bij de paus.  

Ongetwijfeld zal dat ons vieren van de Eucharistie 

verdiepen. 

 

De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen van 14.00 tot 15.30 uur in de Sleutel in 

Soest. Er zijn nog 7 sessies te gaan. U mag van harte op deze data meedoen. Meld u 

aan bij sarot@marthamaria.nl. 

24 oktober 2019 28 november 2019 23 januari 2020 26 februari 2020 

30 april 2020 28 mei 2020 26 juni  
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Kraam van de wereldwinkel in de Michaelkerk, 
 
Waarom nu al bericht erover, waar het in vorige jaren altijd in december 
gebeurde en in dit jaar al op zondag 24 november, na de viering. 
De wereldwinkel werkt met vrijwilligers, die hun drukste tijd hebben in de 
decembermaand. Omdat in november bij voorbeeld al kerstgroepen en 
stallen in de winkel te koop zijn, is besloten de kerstmarkt naar voren te 
plaatsen. Met het bijkomende voordeel dat het Sinterklaasfeest ook nog niet 
voorbij is en nog meer mensen in de derde wereld zullen kunnen merken 
dat er wordt omgezien naar hen in ons land via hun producten. 
 
N.B. De wereldwinkel is per 26 oktober verhuisd en zit nu op nummer 168, 
waar boekhandel Bouwman zat 
 
Namens de wereldwinkelmensen, Leonie Eurlings-Straver 
 
 
 
 

             
 



 
 

 
Onderhoud kerkhof:  

 

 2019 Okt  Nov  Dec  

Kerkhof  26      

Gebouwen    30  14  

 

Overige mededelingen: 

Dinsdag 22 oktober om 10.30 Seniorenviering. Pastoor Joachim Skiba gaat voor in de 

Eucharistieviering en het Mementokoor zal zingen. U bent allen van harte welkom. 

Zaterdag 26 oktober 17.00 uur Rozenkransgebed 

Zaterdag 2 november 2019 Allerzielen 
- 12.00 uur Brandenburg: gebedsviering en zegening graven begraafplaats  
- 19.30 uur Michaëlkerk: gebedsviering met voorgangers I. Elsevier en W. Eurlings 

Vieringen door de week 
Op de 1e dinsdag van de maand om 10.00 uur is er een Eucharistieviering in de kapel 
van de Michaëlkerk. Op iedere 3e dinsdag van de maand is er om 10.00 uur een 
Communieviering.   

 

Aan of afmelden voor de nieuwsbrief:  
Om de kosten voor onze locatie te beperken, is bewust gekozen voor een digitale 
nieuwsbrief. U kunt zich voor deze brief af- en aanmelden via de locatiesite. Voor 
aanmelden: klik op contact en vervolgens op aanmeldformulier of klik op deze link 
aanmelden. Neem contact op met het secretariaat als u problemen ondervindt. 

 

https://parochienet.nl/debilt/index.php?Nav=52

