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Mededelingen 

Nr. 40 – 01 november 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. 
 

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. 
 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 03 november 

2019  

10.30 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: priester K. Smits 
                

Intenties: Ruud Emelaar; Guus Wermuth en 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. 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                  Voor de Nationale Jongerencollecte 
 

DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 17 november 

2019  

10.30 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: J. Bosboom en W. Kremer 
     

 

HH. Michaël en Laurens 
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Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Roland en Theo van Niekerk; 

overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne 

Kappen en 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:  

27 okt.: € 119,00  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

VIERING DOOR DE WEEK 

Er is iedere dinsdag om 10.00 uur een viering in de kapel van de  

H. Michaëlkerk. Op de 1ste dinsdag is er een Eucharistieviering, op de  

3de dinsdag een Woord- en Communieviering en op de overige 

dinsdagen 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. 

 

Gezellige middag in kader van Seniorenpastoraat  

Woensdagmiddag 20 november is er weer de traditionele 

seniorenmiddag voor de geloofsgemeenschappen Michaël/Laurens, OLV en 

St. Maarten.  

U bent welkom in de Theresiaschool vanaf 14.00 uur en om 14.30 speelt 

Anneke Iseger met 3 andere spelers een komische eenakter getiteld: 

Spreken is zilver...Met muzikale omlijsting door Karien Verhagen op de 

accordeon.  

Rond 16.00 uur is het afgelopen.  

De middag is gratis inclusief koffie/thee en iets lekkers.  

U kunt zich aanmelden bij: Riet Buckers: 030-2294549 of mail: 

jan.buckers@hotmail.nl  

Indien u vervoer wenst geef dit ook aan Riet Buckers door. 
 

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 
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zich 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.    
 

KERK IN DE MIDDAG 

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

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 
 

GERARDUSKALENDER 2020: 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!” 

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, 

puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De prijs voor de kalender van 2020 is: € 7,40. 

De kalender is te koop bij het Parochiesecretariaat op werkdagen van 09.00-

12.00 uur. 
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