
 
 

 

 

 

 

           

 

 

Beste mensen, medegelovigen, 

 

Het is zomer. Tijd om tot rust te komen na gedane arbeid. In deze vierde nieuwsbrief 

kijken we terug en vooruit. We kijken terug naar ons 125 jarige jubileum maar ook op 

de gevoerde gesprekken met u, de parochiaan, en dat brengt ons naar de toekomst. 

Om deze toekomst gezamenlijk in en aan te gaan staan we ook stil bij het werk dat het 

met zich mee brengt en vraag ik u om uw ondersteuning om de vieringen ook in de 

toekomst mogelijk te blijven maken. 

Daarnaast vindt u allerlei informatie en verhalen die op dit moment spelen in onze 

gemeenschap. Veel leesplezier en als u een bijdrage heeft hoor ik dat ook graag van u. 

Stephan 

 

Wat kan ik doen? 

Onze gemeenschap kan functioneren door de inzet en energie van veel vrijwilligers. 

Sommige vrijwilligers lijken er soms qua tijdsbesteding haast een echte baan aan te 

hebben, maar ze doen het met veel inzet en passie. Zij doen de structurele zaken die 

noodzakelijk zijn om te zorgen dat wij samen kunnen vieren. Het openen van de kerk, 

het ontvangen van de mensen, de begeleiding in muziek en zang, de bloemen, de 

koffie, het onderhoud, de collecte, de schoonmaak, het kerkhof en nog veel, veel meer 

activiteiten. 

HH. Michaël en Laurens 

 



 
Om de druk niet teveel op dezelfde schouders te laten rusten zoeken we mensen die 

ons willen komen helpen. We merken dat het aantal vrijwilligers langzaam afneemt, 

mede door de veroudering in onze kerk. Ik wil u informeren over welke korte en 

langlopende projecten er zijn en hopen dat u iets vindt dat bij u past en ons daarmee 

wilt ondersteunen zodat we samen vieren mogelijk blijven maken. 

Als eerste wil ik stilstaan bij de klusjesdag die we gepland hebben op zaterdag 14 

september.  

 

We doen de activiteiten in de ochtend en vragen om hulp o.a. bij één van de volgende 

activiteiten: 

 

- Ramen zemen 

- Bijkeuken opruimen en schoonmaken  

- Schoonmaken van de keukenkastjes 

- Kast uit de sacristie naar het baarhuis  

- Schuur opruimen 

- Afval naar werf brengen 

- Opruimen pastorietuin  

 
 

Daarnaast hebben we kortlopende projecten. Deze kunnen (deels) ook de klusjesdag 

worden gedaan. Dat betekent een eenmalige inzet om te helpen: 

1. Beplanting te zoeken en neer te zetten ter vervanging van de boom voor de 

kapel. 

2. De koorzolder aan te passen zodat bladmuziek opgeruimd kan worden. 

3. Kelder sacristie: de stelling op te zetten en op te ruimen. 

4. Een informatiebord voor het kerkhof uit te zoeken en te monteren. 

Daarnaast zijn we ter verlichting van de huidige groep op zoek naar mensen die een 

wat specifiekere taak op zich willen nemen. We zoeken deze hulp opdat de druk op 

bepaalde vrijwilligers op dit moment groot is en we willen deze vrijwilligers ook voor 

de toekomst behouden. Als u interesse heeft of u voelt dat u iets wilt doen, laat het 

dan weten. U wordt uiteraard begeleid in de activiteiten totdat u het gevoel heeft dat 

het voor u oké is. 



 

De taken: 

1. Actualisatie van het calamiteitenplan. De veiligheid is uiteraard belangrijk 

binnen onze gemeenschap. We zoeken iemand die bereid is het calami-

teitenplan eens kritisch te doorlopen en te kijken waar zaken nog schorten.  

2. We zoeken iemand die wat tijd over heeft en de verfrissing van onze pastorie 

wilt begeleiden / organiseren.  

 
Deze twee taken zijn kortlopend. We hebben ook wat langer lopende projecten 

waarbij we zeer blij zijn als we hierop wat ontlast kunnen worden: 

1. Beheer van het kerkhof. 

• Verbeteren van het beheersysteem 

• Actualiseren van de contactgegevens 

• Periodiek organiseren van het ruimen van graven 

• Aanschaffen en organiseren van de gereedschap 

• Organiseren van het onderhoud van het kerkhof: planning voor 

vrijwilligers, voorman zijn als de vrijwilligers bij elkaar komen 

2. Beheer voor het gebouw. We zoeken iemand die ons helpt het pand gezond te 

houden. Iemand die het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) helpt te 

organiseren en uit te voeren. Dit betekent niet dat u persé zelf het onderhoud 

pleegt, maar het plant en er toezicht op houdt. 

Interesse in de klusjes dag, één van de beheertaken of wilt u overleggen over één van 

de andere activiteiten waarbij u wellicht kunt helpen? Neem dan contact op met het 

secretariaat en meldt u uiterlijk 6 september aan (tel: 030-2200025 of via 

info@katholiekekerkdebilt.nl). U wordt dan in contact gebracht met de betreffende 

persoon die u kan informeren.   Ook onze pastoraatsgroep heeft behoefte aan 

ondersteuning. Zij leveren o.a. veel goed werk naar mensen binnen onze 

gemeenschap die dat nodig hebben. Fijn dat u dit leest en ik wil u aanmoedigen om, 

als u het kunt, mee te komen helpen; samen, met elkaar. 

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl


 

Slotviering Jubileum jaar 125 Michael/Laurensgeloofsgemeenschap 

Zondag 19 mei vierden we het officiële slotfeest van het Jubileumjaar. De viering 

waarin Pastor Frans Zwarts voor ging, startte op het kerkplein waar de contouren van 

de Oude Michaelkerk op het plein waren getekend.  

Het koor uit Westbroek Sparks of Joy ondersteunde de viering op muzikaal gebied. De 

liederen en lezingen sloten goed aan bij het Thema van de viering : Geloof in je 

Toekomst, in onze toekomst. 

De leden van het Mementokoor ontvingen een presentje waarbij twee leden extra in 

het zonnetje werden gezet vanwege hun jarenlange bijdrage aan het koor : Mevrouw 

Jennie van Dam en Martin Middelkoop.  

Na de viering was er een gezellige receptie met parochianen uit allerlei locaties. Ook 

kon de  fototentoonstelling nog bekeken worden. 

 

Parochianen-in-gesprek 

Op zondag 26 mei om 10 uur namen Willy Eurlings en Wim Cremer het voortouw in de 

voor deze dag aangekondigde oriëntatie op de toekomst. Een mooie viering bracht ons 

bemoedigende en inspirerende woorden en gebeden.  

Na de koffie namen 35 parochianen in de ontmoetingsruimte achter in de kerk deel 

aan de ronde tafelgesprekken over de toekomst van onze locatie. In een andere 

ruimte gingen jongeren van Rock Solid met dezelfde vragen aan de slag.  

 

De jonge mensen ouder dan 15 jaar hadden in 

de periode ervoor al een enquête ingevuld, 

gemaakt door Suhail Tafur, de jongerenwerker 

van de parochie. Zij konden daarin hun mening 

geven. In de kinderwoorddienst van een week 

eerder is ook nagedacht over onze kerk en haar 

toekomst.  



 

 
 

Locatie breed is dus uitgewisseld over de volgende vragen: 

1. Wat betekent de Michaël-Laurens gemeenschap voor u? 

2. Wat mist u in de kerk? 

3. Hoe ziet voor u onze kerk van de toekomst eruit? 

4. Welke bijdrage wilt u leveren om aan onze kerk van de toekomst te bouwen? 

Aan 4 volle tafels ontstonden betrokken gesprekken over het wel en wee van de 

Michaël Laurens en hoe het met ons verder moet. Tijdens een korte lunch kregen we 

verslag van de eerste uitkomsten van alle groepen/leeftijden. Het leek wel 

verkiezingsuitslag! 

In de nieuwsbrief na de zomervakantie krijgt u uitgebreid verslag van één van de 

deelnemers van de volwassenen. Uiteraard willen we de uitkomst van deze 

gesprekken vertalen in concrete doelen voor de komende jaren. Hoe we dat gaan 

doen, hoort u later (vermoedelijk na de zomer).  

In de ontmoetingsruimte zullen binnenkort de jubileum foto’s vervangen worden door 

de ronde tafel posters. U wordt van harte uitgenodigd uw ideeën en gedachten voor 

onze locatie toe te voegen, mocht u zondag 26 mei er niet bij geweest zijn of nieuwe 

ideeën gekregen hebben. 



 

In het spotlicht 

 

Er zijn vele mensen betrokken bij onze kerk. Dat geldt ook voor onze musici zoals de 

koorleden, de dirigent, organisten en pianisten. Voor deze aflevering  interviewde ik  

Peter Sluijs, die maandelijks een viering opluistert met zijn pianospel. 

 

 
 

Hoe lang speel je in onze kerk? 

“Dat is nu ongeveer 6 jaar. Tijdens een muziekuitvoering kwam ik Francois tegen en 

die vertelde mij dat een organist of pianist werd gezocht. Sindsdien ben ik één van de 

vaste spelers.” 

 

Waarom doe je het? 

“Uiteraard vind ik het geweldig om muziek te maken en als dat ook nog met 

samenzang is, word ik heel blij. Ik ervaar de samenwerking met de cantores als heel 

prettig. Het helpt sturing te geven en om op die manier de kerkgangers mee te krijgen 

in het samen de dienst te beleven. Mijn mooiste herinneringen zijn de reacties die ik 

achteraf bij de koffie krijg. Mensen zijn soms oprecht ontroerd en dat maakt ook dat ik 

extra van mijn vak hou. Soms krijg ik wel eens een applaus tijdens een dienst, maar dat 

vind ik lastiger om mee om te gaan. Niet om het applaus, maar om het feit dat ik het 

lastiger vindt tijdens een dienst alle aandacht te krijgen, bovendien krijg ik oprecht 

voldoening uit de reacties bij de koffie. Ik merk dat de muziek bij mensen 



 
herinneringen bovenbrengen.” Hij voegt men een glimlach toe: “het compenseert het 

vroege opstaan.”  

 

Wat doe je momenteel? 

“Ik zit in de afrondende fase van mijn studie. Onlangs heb ik voor mijn eindexamen op 

het conservatorium een recital gegeven voor publiek en een jury en heb ik dat met 

veel plezier positief afgerond. Het bestond uit een solopiano optreden met een stuk 

van Frans Liszt en daarna een pianokwintet van Brahms met andere musici. Met een 

half jaar ben ik afgestudeerd klassiek pianist en ben ik van plan een aantal concours 

binnen Europa te doen.” 

 

Wil je nog iets kwijt? 

“Ik heb vooral de wens om dit samen vieren nog lang te blijven doen. Daarnaast wil ik 

nog zeggen dat ik erg blij ben met de nieuwe piano die erg fijn te bespelen is.” 

 

 

Kerkbalans 

 

Het overzicht van de kerkbalans 2019 is bekend, hoeveel er intussen werkelijk naar de 

Locatie is overgemaakt is vanwege de overgang naar een nieuw boekhoudprogramma 

nog niet bekend, hier volgt een overzicht: 

In 2019 

Toegezegd Bedrag:  44.664,57 euro 

Aantal toezeggingen:  330 

Gemiddeld:   135,35 euro 

Maximaal:   2000 euro 

 

In 2018 

Toegezegd bedrag:   41.541,25 euro 

Ontvangen bedrag:  56.834,90 euro !!! 

Minimaal   5 euro 

Maximaal   2000 euro 

Gemiddeld       134,44 euro 

 

Hartelijk dank voor uw toezeggingen, Frank van Zundert 



 
1e H. Communie en Vormsel 

 

De communiefeesten in onze parochie zijn weer geweest en we blikken al  

weer vooruit. 

 

Graag willen we bij u ouders/ verzorgers de vraag neerleggen of er ook  

kinderen zijn die mee willen doen met de voorbereidingen voor de 1e  

Communie of het Vormselproject. 

 

  
 

Kinderen vanaf groep 4 kunnen meedoen met de voorbereidingen voor de  1e  

Communie en zich hiervoor aanmelden. 

We werken met het project: "Samen groeien in geloof". De kinderen komen  

8 keer bij elkaar en er zijn meestal 2 ouder/ info avonden. 

Het Vormselproject is voor kinderen die in groep 8 of hoger zitten. De  

Vormselviering zal in februari 2020 plaatsvinden. De voorbereidingen  

hiervoor starten in het najaar ( bij voldoende deelname). 

 

Ouders kunnen hun kinderen opgeven via het parochiesecretariaat: 

info@katholiekekerkdebilt.nl 



 

5 jaar Kleuterkerk in De Bilt 

 

Met dat thema hebben we op zondag 23 juni 5 jaar Kleuterkerk gevierd. Ruim 25 

kinderen met papa’s en mama’s kwamen bij elkaar in de Michaelkerk. 

Dominee Beer die al 5 jaar alle kinderen welkom heet bij het begin van de viering werd 

versierd met slingers, een feestmuts en kreeg een cadeautje: een cd met liedjes van 

Elly & Rikkert. 

Met een dansje, liedjes, een moment van stil zijn en natuurlijk een verhaal. Dit keer 

een feestelijk verhaal want de Verloren Zoon was teruggekeerd! 

Na de viering stond de limonade klaar en mochten de kinderen hun cake versieren 

met aardbeien, ijsspikkels en smarties. Met een bellenblaas in de hand vertrokken de 

kinderen met ouders voldaan weer huiswaarts. Het was een feestelijke viering! 

De Kleuterkerk is een initiatief van de 3 kerken in de Bilt: de Dorpskerk, de 

Michael/Laurensgemeenschap en de Oosterlichtkerk. 

De volgende viering is na de vakantie in september. Voor actuele info : 

kleuterkerkdebilt@gmail.com 

 

mailto:kleuterkerkdebilt@gmail.com


 

Vanaf september: elke tweede zondag van de maand start de dienst om 

11.00 uur 

Ruim een jaar geleden hebben we met de geloofsgemeenschap van Sint Maarten in 

Maartensdijk afgesproken dat we de aanvangstijden van de vieringen op de tweede 

zondag van de maand zo op elkaar zouden afstemmen dat hetzelfde lid van het 

pastoresteam in onze beide kerken zou kunnen voorgaan. Daardoor kunnen we op die 

tweede zondag altijd iemand van het pastoresteam als voorganger hebben en vrijwel 

altijd is het gelukt om dat een eucharistieviering te laten zijn. 

Afgelopen jaar is die viering op de tweede zondag in onze kerk steeds om 9.30 uur 

begonnen en die in Maartensdijk om 11.00 uur. De afspraak was dat we dit na een jaar 

zouden omdraaien. Dat gaat nu op 8 september gebeuren. Vanaf 8 september zal bij 

ons de viering op die tweede zondag om 11.00 uur gaan beginnen en die in 

Maartensdijk om 9.30 uur. Volgend jaar gaan we met Maartensdijk evalueren hoe dit 

is bevallen. 

Namens de pastoraatsgroep, 

Willy Eurlings 

 

 



 
Het wel en wee van de koster 

Beste parochianen, 

Ik wil u graag het een en ander vertellen over mijn taken als koster en wat daar 

allemaal bij komt kijken, maar ik zal eerst bij het begin beginnen: hoe ben ik hier in 

gerold? 

Ik weet het niet meer exact maar ik denk dat ik in 2010 of 2011 gevraagd ben door 

Pastoor Henk van Doorn om na de mis van 11.30 uur te helpen met het opruimen van 

de kerk en alles af te sluiten. Hierdoor kreeg hij tijd om samen met de andere 

parochianen die om 11.30 naar de mis kwamen koffie te drinken. Na dit enkele 

maanden gedaan te hebben werd ik ook door Kees Elsevier gevraagd met de ander 

kosters in de diensten van 9.30 uur mee te lopen. We waren toen met 4 kosters: Kees, 

Theo, Dick en ik.  

Helaas viel Dick al snel uit en sindsdien zijn we altijd met z’n 3-en geweest. Een paar 

jaar na Dick is ook Theo ermee gestopt en daarvoor is Remco in de plaats gekomen. 

Dat betekent dus om de 3 weken een mis verzorgen op zondagochtend en 2 of 3 in de 

week met Pasen en Kerstmis. 

Hiervoor moet de koster heel wat eerder uit de 

veren dan de aanvang van de viering want er 

komt nogal wat kijken bij het verzorgen van een 

eucharistieviering:  

09.00 uur: De kerkdeuren en pastorie openen 

voor het koor en de koffiezetters. Vooral in het 

begin toen ik alleen een sleutel van de kerk had, gaf dat soms wat problemen. De 

koffiezetter moest soms wachten tot Pastor van Doorn er was en de pastorie kon 

worden geopend. Gelukkig was hij er altijd een half uur voor aanvang van de mis. 

09.00-09.40 uur: Lampen aandoen, alle kerkdeuren openen (ook alle nooduitgangen), 

offerblokken bijvullen met kaarsen en oude stompjes weghalen, kaarsen aansteken, 

checken of de godslamp nog brandt en indien nodig vervangen, tabernakel openen en 

kijken hoeveel hosties er nog in de ciborie zitten en aan de hand daarvan bepalen 

hoeveel nieuwe hosties je klaarlegt voor de viering. De schaal met hosties klaarzetten, 

kelk met kelkdoekje klaarzetten, ampullen met water en wijn vullen en klaarzetten, de 



 
kruik met water vullen voor het handenwassen voor de aanvang van het eucharistisch 

gebed en handdoekje erbij leggen. De boekenleggers op de juiste plaatsen, in het 

altaar missaal doen en klaarleggen, het evangelieboek op de juiste pagina klaarleggen, 

het boek voor eerste en tweede lezing klaarleggen op de juiste pagina, stoelen voor 

pastoor en misdienaars klaarzetten met GVL bundel en misboekje. 

09.40-09.50 uur: Hé, hé, tijd voor een kopje koffie. 

  

09.50-10.00 uur: Klokken luiden, kaarsen voor de 

kandelaars van de misdienaars ontsteken, misdienaars 

en de pastoor laatste instructies geven, wierrookvat 

voorzien van  brandende kooltjes en tot slot glaasjes 

water op ambo en altaar klaarzetten en de microfoons 

open zetten. 

10.00 uur: Start van de dienst. Ik tel het aantal kerkgangers. 

10.01-11.00 uur: Nu is het even wat rustiger. Indien nodig stel ik de microfoons af 

(harder zachter), assisteren ik bij de collecte en/of uitreiken van de communie. 

11.00-11.15 uur: Het wordt weer wat drukker. Collecte in de kluis zetten, hostieschaal 

en kelk schoonmaken en in de kluis zetten, ampullen voor wijn en water opruimen, 

kruik en schaal voor handenwassen legen en schaal drogen schoonmaken misboeken 

opruimen, kaarsen op altaar podium doven en tabernakel afsluiten. 

11.15-11.30 uur: Even bijpraten en koffie drinken met ander parochianen. 

11.30-12.00 uur: Nooduitgangen afsluiten, lichten uit doen en als iedereen weg is de 

kerk afsluiten. 

Wat vind ik het leukste van mijn taken als koster: de klokken luiden, ondanks dat het 

maar een druk op een knop is, vind ik het leuk iedereen uit de buurt iedere zondag om 

09.50 uur wakker te mogen luiden met de kerkklokken; dat compenseert het vroege 

opstaan een beetje.    

Frank van Zundert 



 
Wilt u dichtbij in de stad Utrecht iets cultureels doen? 

 

 

Hier wat tips: 

 

 

Nederlands Volksbuurtmuseum 

Waterstraat 27 

3511 BW Utrecht 

 

De fototentoonstelling ‘Zusters van Wijk C’ is ontstaan uit een samenwerking met  

fotograaf Angeliek de Jonge ter ere van het 85 jarig bestaan van de  

zusters. In 2015 maakt zij de fotoserie ‘De laatste zusters  

Augustinessen’, zij wint hiermee de tweede prijs bij de Zilveren Camera in de categorie  

‘Dagelijks Nieuws’.  De tentoonstelling is samengesteld uit haar foto’s, aangevuld met 

eigen materiaal het archief van het museum. 

Geopend:  dinsdag t/m  vrijdag en zondag. Daarnaast elke 1e, 2e en 3e zaterdag  

van de maand. Expositie is tot 1 september. 

 

+ Kerken kijken in Utrecht: een zomerse stadspelgrimage (voor meer info  

pagina 21 M&M parochieblad) of op de website : www.kerkenkijken.nl 

Zes kerken in Utrecht zetten hun deuren gedurende de hele zomer open en  

er zijn rondleidingen. 

 

+ Museum Catharijne Convent: nieuwe tentoonstelling:  Bij ons in de  

Biblebelt, met vele activiteiten o.a. een interview met Jan Siebelink,  

lezingen door Franca Treur en zomerconcerten in de kloostertuin. 

Voor meer info : www.catharijneconvent.nl 

 

 

 

http://www.kerkenkijken.nl/
http://www.catharijneconvent.nl/


 
 

 
Onderhoud kerkhof:  

 

 2019 Aug  Sept  Okt  Nov  Dec  

Kerkhof  31    26      

Gebouwen    14    30  14  

 

Overige mededelingen: 

- Vanaf 8 september start elke 2e zondag van de maand de dienst 

om 11.00 uur. 

- Zaterdag 13 september: klusjesdag! 

 

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


 
Michaël- en Laurens Tarievenlijst 2019 

 

Diensten  

Uitvaart- of begrafenisdienst € 670 

Uitvaartdienst en dienst in crematorium/ander kerkhof € 670 

Dienst op parochiekerkhof zonder kerkgebruik € 415 

Dienst in crematorium of op ander kerkhof € 415 

Dienst Avondwake € 260 

Andere diensten  

Huwelijksviering incl. bijbel € 415 

Bijzetten asbus, kosten pastor € 150 

Zaterdag toeslag € 200 

  

Begraafplaats  

Grafhuur voor 20 jaar € 1.850 

Grafhuur voor 15 jaar € 1.550 

Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 930 

Verlenging grafrechten voor 5 jaar € 515 

Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 1.240 

Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 825 

Verlenging onderhoudsbijdrage voor 5 jaar € 415 

Groen bij geopend graf € 50 

Kosten van begraven of bijzetten € 825 

Tijdelijke grafaanduiding € 50 

  

Urnenhof  

Huur urnenkelder voor 20 jaar € 825 

Huur urnenkelder voor 10 jaar € 515 

Huur urnenkelder voor 5 jaar € 310 

Verlenging Huur urnenkelder voor 10 jaar € 515 

Verlenging Huur urnenkelder voor 5 jaar € 310 

Onderhoudsbijdrage kerkhof 20 jaar € 260 

Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar € 155 

Bijzetten asbus € 105 

  



 
  

Overige declaraties  

Gebruik ruimte achter in de kerk € 205 

Vervaardigen standaard liturgieboekjes (oplage gem. 80 ex.)  

p/st. € 1,30 

Intenties € 13 

Opbaring in Mariakapel € 515 

  

Zaalverhuur  

Michaëlkamer, per dagdeel. Elke volgend uur + € 10,-- € 50 

Laurenskamer, per dagdeel. Elke volgend uur + € 10,-- € 50 

Beide kamers samen per dagdeel. Elk volgend uur € 17,50 € 90 

Martha en Mariazaal per dagdeel. Elk volgend uur € 12,50 € 70 

Ontmoetingsruimte kerk per dagdeel. Elk volgend uur € 30,-- € 155 

Kamer verdieping (1, 4 of 5) per dagdeel.  

Elk volgend uur € 5,-- € 25  

Verder op aanvraag  

  

De prijzen zijn geldig van 1-2-2019 tot 31-12-2019 en de Locatieraad behoudt het 

recht dit tarief te wijzigen zonder publicatie.   

 

 

 


