HH. Michaël en Laurens

Beste mensen, medegelovigen,
U ziet hier de eerste uitgave van de nieuwsbrief voor onze geloofsgemeenschap. In
deze nieuwsbrief willen we graag met u delen wat er in onze gemeenschap gebeurt. Er
is geen vaste frequentie van verschijnen. Dat kan vaak zijn, maar ook soms. Het is
afhankelijk van wat er binnenkomt.
De onderwerpen kunnen verschillen. Soms is het informatie over komende activiteiten
of is er een verzoek om mee te denken of te helpen. Daarnaast is er ruimte om een
vrijwilliger aan het woord te laten of is er een verslag van een activiteit.
Het is vooralsnog niet de bedoeling dat het een meningen of discussieblad wordt,
maar vooral om te delen, samen te zijn.
Ik heb daarom ook gelijk een oproep aan u. Ik ben gevraagd een eerste opzet te
maken en redacteur voor het blad te zijn. Ik heb echter u nodig om mij daarbij te
helpen. Ik zoek naar mensen die mij kunnen helpen bij de redactie of bij het
aanbrengen van informatie, zoals het maken van een verslagje van een gebeurtenis.
Voelt u zich aangesproken maar heeft u nog geen idee hoe of wat? Laten we dan
samen even overleggen wat we voor elkaar en de geloofsgemeenschap kunnen
betekenen. U kunt mij bereiken via het secretariaat 030-220 00 25 of
info@katholiekekerkdebilt.nl
Met hartelijke groet, Stephan Kapma
Bedenk een naam voor ons blad / aanmelding nieuwsbrief
Ik zou u graag willen vragen mee te denken over een naam voor deze nieuwsbrief.
Inzendingen kunnen tot 31 maart gestuurd worden naar Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
of info@katholiekekerkdebilt.nl
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.

MALAWI-PROJECT
Wat goed dat er weer een katern uitkomt, waarin we elkaar kunnen laten delen in de
bijzonderheden binnen onze locatie. Ik heb dat deze maanden echt gemist. Op de
hoogte blijven van wat er leeft binnen onze gemeenschap, zorgt ook voor de
verbinding. Dat geldt zeker voor ons gemeenschappelijk project.
Binnenkort verschijnt weer het jaaroverzicht 2018. Het meest in het oog springende
uit de laatste periode is een schenking van € 10.000.-; een prachtige geste. Het geld is
direct doorgesluisd naar zuster Elizabeth, die het bedrag besteedt aan de bouw van
een school (zie foto) voor de vele weeskinderen waar de orde voor zorgt.
En verder is het ontroerend om te zien wat er via de telefoon binnenkomt; steeds
meer kan er gebruik worden gemaakt van whatsapp en dat betekent dat er nu met
regelmaat allerlei korte berichtjes en wensen binnenkomen. Het zorgt dat het project
nog dichter op de huid komt te zitten.
Daarnaast is er al een toezegging van een legaat en daar vertel ik u graag een volgende
editie over. Er zit ook hier vertraging door de problemen bij de belastingdienst. Ik
informeer alvast dat we tijdens de viering van 17 maart weer aandacht zullen
besteden aan ons project. Via de weekmededelingen zal ik jullie de komende tijd op
de hoogte houden.
Hartelijke groet namens de werkgroep. Frank Diepstraten

Michael-Laurensgemeenschap 125: op weg naar de 150!
Er worden lezingen georganiseerd om op weg te gaan naar de toekomst met onze
geloofsgemeenschap. Geconsacreerd in mei 1894, hebben we nu 125 jaar later met de
Michael-Laurensgemeenschap nog steeds onze eigen kerk. Daar staan we sinds
september vorig jaar met diverse feestelijke activiteiten bij stil. Dit jaar willen we ook
vooruitkijken. Waar willen we naar toe? Wat is ons ‘’mooiste plaatje’’ en wat is
realistisch? Uit wie bestaat dan onze gemeenschap?
Het programma:
14 maart
Leo Fijen, schrijver: Toekomst zien in de kerk
28 maart
Patrick Kuipers, rector priesteropleiding : Geloven in tijden van krimp
11 april
Erik Borgman, theoloog : Denken over opbouw
16 mei
Danny Hakvoort (24 jaar!), coördinator gezinspastoraat: Perspectief
van jongeren
Deze lezingen c.q. gespreksavonden zijn bedoeld om ons te laten inspireren door onze
sprekers en de uitwisseling met elkaar. Ook mensen met kritiek op de gang van zaken
in de/onze gemeenschap zijn van harte uitgenodigd. In de kerk treft u binnenkort
posters en flyers van deze serie avonden (zie bijlage). Wilt u ons helpen dit nieuws te
verspreiden? We willen graag zoveel mogelijk parochianen hiervan op de hoogte
brengen, ook degene die ‘s zondags niet in de kerk of (nog) niet op deze nieuwsbrief
geabonneerd zijn.
U bent welkom op deze donderdagavonden vanaf 19.10 uur voor een kop koffie of
thee. Om 19.30 uur start het programma met de presentatie. Na de pauze is er
gelegenheid tot vragen stellen en om het gesprek met elkaar aan te gaan. De
verwachte eindtijd is 21.30 uur. De toegang is gratis, een kleine bijdrage in de kosten is
welkom.
Mocht u geen eigen vervoer hebben, wilt u dan contact opnemen met het
secretariaat. Dan proberen we vervoer voor u te regelen. Mocht u vervoer willen
aanbieden, wilt u dat dan ook aan het secretariaat melden. Telefoon 030-2200025 of
info@katholiekekerkdebilt.nl

We hopen dat velen komen. Het doel van deze avonden is namelijk om met elkaar van
gedachten te kunnen wisselen van waaruit doelstellingen voor nieuw beleid voor de
toekomst bedacht kunnen worden. Dus geen opgelegde plannen van ‘’boven’’, maar
juist ideeën vanuit de gemeenschap. Om uw wensen en ideeën straks te kunnen
ventileren is er een parochianendag in voorbereiding. De datum is al gekozen: zondag
26 mei ! U hoort hier later meer over.
Namens ML 125 en de pastoraatgroep: Antoon van Gaans en Ineke Vernooij

Scandinavische sferen
Op vrijdag 22 februari heeft Vrouwenensemble Voyelles Vocales o.l.v. Peter Steijlen
een concert gegeven in onze kerk. Er werden werken gezongen van Scandinavische
componisten maar ook liederen uit andere landen met eenzelfde sfeer. Een deel werd
a capella gezongen en een aantal liederen waren met piano en viool. Deze combinatie
maakte het concert tot een mooi afwisselend geheel. De verlichting en de kleur van de
bloemen in de kerk waren afgestemd op het thema.
Er was een ruime opkomst en een enthousiaste publiek. Peter zegt dank aan iedereen
die dit mogelijk gemaakt heeft.

Waarom doe ik vrijwilligerswerk en mijn wens
Mijn naam is Stephan Kapma. Ik verricht mijn vrijwilligerswerk in de Locatieraad
waarbij ik onder andere verantwoordelijk ben voor het rooster van de muzikanten en
het maken van locatieraadverslagen. Daarnaast houd ik me sinds kort bezig met deze,
nog naamloze, nieuwsbrief. Ik ben pas een jaar of 6 geleden gedoopt en voelde mij zo
open door onze gemeenschap ontvangen, dat ik ook niet anders kon dan iets terug
doen. Ik besloot in het Ecclesiakoor mee te zingen en het vrijwilligerswerk volgde snel.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik als zelfstandige wel eens prioriteiten moet stellen en
heb de inhoud van mijn ondersteuning in overleg wat kunnen aanpassen. Ik wil dit
delen omdat ik zie dat veel vrijwilligers er vaak zijn en dit waardeer ik zeer van ze.
Maar het hoeft niet vaak, ook af en toe helpen is een feestje. Niet alleen voor uzelf,
maar ook voor onze gemeenschap en zijn vrijwilligers. Meldt u aan als vrijwilliger en
we vinden absoluut iets wat u leuk vindt om te doen.
Ik zoek in het kader van dit onderwerp ook vrijwilligers die iets willen vertellen over
hun vrijwilligerswerk. Stuur gerust iets op naar Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt of:
info@katholiekekerkdebilt.nl, dan maken we er samen een mooi stukje van.

Filmfestival
Langzamerhand wordt het filmfestival in de februari een traditie, waarbij mensen van
binnen en buiten onze gemeenschap gezamenlijk kunnen kijken naar zorgvuldig
uitgekozen films die te maken hebben met de innerlijke gebeurtenissen bij de mens.
Zo waren er ruim 100 kinderen waaronder uit groep 7 en 8 van de Michaëlschool,
groep 8 van de Regenboogschool en groep 8 van de Patioschool en waren ook
buurtbewoners uitgenodigd.
Het festival groeit nog elk jaar en heeft behoefte aan mensen die willen helpen bij het
uitzoeken en bij het maken van een definitieve selectie van films die de bezoekers
volgend te jaar te zien krijgen. Lijkt u dit leuk of wellicht vooral gezellig? Neem dan
contact op met François Hemmerlin, via info@katholiekekerkdebilt.nl
Wist u dat 90 procent van de bezoekers van buiten onze gemeenschap komt en
daarmee in contact met onze kerk kwam? Dank aan de vele vrijwilligers die dit weer in
goede banen hebben geleid.

Sam’s kledingsactie
Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met
hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De
opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een
project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving
en een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende
aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen zijn
ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in kampen voor ontheemden in
de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon
drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder deze zware omstandigheden zal
wederopbouw een lange tijd in beslag nemen. Deze mensen hebben behoefte aan
materiaal zoals kleding, schoenen en textiel.
In de week leidend tot zaterdag 13 april houdt Sam zijn kledingactie en u wordt
gevraagd uw niet meer gebruikte, bij voorkeur nog draagbare kledij, in te leveren.
Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. De opbrengst van
de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen
in Nood.

Vast iets voor een ander!
De 40-dagentijd staat voor de deur en traditiegetrouw willen wij u weer vragen om
houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank in de Bilt.
Heeft u het artikel laatst in de krant ook gelezen? Steeds meer gezinnen
doen een beroep op de Voedselbank. Gelukkig zijn er ook velen die
wekelijks een bijdrage in de vorm van voeding geven. Maar iedere week
komen de mensen om eten te halen, dus de schappen zijn gauw leeg.
Ook u kunt helpen. Geef wat u missen kunt, het liefst houdbare
levensmiddelen, zoals rijst, macaroni, soep in pakjes of blik, hagelslag
etc. Als u in de winkel loopt om boodschappen te doen denk dan ook eens
wat zal ik kopen voor de Voedselbank?
Er liggen folders van de Voedselbank achterin de kerk. Een geldelijke
bijdrage op hun banknummer is natuurlijk ook welkom.
Vanaf zondag 3 maart t/m Pasen kunt u de levensmiddelen achterin de
kerk op het bankje zetten.

Ook helpen bij het onderhoud van onze kerk en kerkhof?
Wij komen op deze zaterdagochtenden (zie rooster) bij elkaar tussen 9 en 12 uur.
Iedereen is welkom om een uurtje of de hele ochtend helpen; daarbij zijn er
zijn zowel fysieke lichte als zwaardere taken. We vinden het ook belangrijk gezellig
met elkaar te zijn.
In de gebouwen wordt vooral schoongemaakt en onderhoud gepleegd.
Tijdens het kerkhofonderhoud worden de gemeenzame delen zoals de paden, de
heggen en het grasveld onderhouden. Voor de activiteiten geldt dat voor iedereen die
wil, er iets te doen is.
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Oecumenische Kleuterkerk op 31 maart in de Dorpskerk
Met een dansje "We maken een kringetje van jongens en van meisjes"
beginnen we op zondag 31 maart om 11.30 uur weer de eerstvolgende
Kleuterkerk dit keer in de Dorpskerk, Burgemeester de Withstraat.
Een viering voor kleine en hele kleine kinderen van 0-6 jaar en
uiteraard mogen de papa's, mama's en andere familieleden ook komen.
Dit keer is het thema: Alles wordt nieuw. We vertellen een verhaaltje en de
kinderen mogen weer een elektrisch kaarsje laten branden voor wie dat
nodig heeft. Na de viering die meestal een half uurtje duurt is er limonade met
wat lekkers.
Voor meer info over de Kleuterkerk mail naar :
kleuterkerkdebilt@gmail.com

Mededelingen:
Vieringen: in tegenstelling tot wat in het parochieblad M&M staat, is de viering op de
1e Paasdag een viering voor het hele gezin.
Ecclesiakoor: reeds lange tijd luistert het Ecclesiakoor de vieringen op. Tijdens de
viering van 31 maart gedenkt zij haar 30 jarig jubileum. Hulde!
Onderhoud: op 25 februari is de firma van Doorn begonnen met het schilderen van de
buitenkant van de pastorie en de kerk. De laatste opfrisbeurt was al langere tijd
geleden. Ook de lantaarnpalen richting het kerkhof en het kruis op het kerkhof
worden opgefrist.

