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Mededelingen 

Nr. 44 – 06 december 2019                          
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT, Zondag 08 december 2019 (LET 

OP AANVANGSTIJD) 

11.00 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: pastoor J. Skiba 

              Voyelles 

              Kinderwoorddienst 
 

Intenties: Gaetano Verkerk; dochter Toos en schoonzoon George en voor 

Corry van Doorn van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, Zondag 15 december 2019 

10.30 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangster: pastor W. Sarot 

               Kinderwoorddienst 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, Zondag 22 december 2019  

10.30 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings 

      Kinderwoorddienst 
                

Intenties: Gaetano Verkerk; dochter Toos en schoonzoon George. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap                 
                   

OPBRENGST COLLECTE:  

01 dec.: €   89,85  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap          

    € 135,65   Voor de Bisschoppelijke Adventsactie        
 

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.  
 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 
Advent en Kerst - Kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk -*  

De dagen worden korter, de eerste lichtslingers hangen al in de tuinen. Dat 

betekent dat we op weg gaan naar Kerst. Voor de kinderen is er in de 

Adventperiode *elke zondag Kinderwoorddienst*.  

Noteer daarom alvast de volgende data in je agenda:  

15 december 10:30 uur  

22 december 10:30 uur  

Op dinsdag 24 december is het Kerstavond en vieren we de geboorte van 

Jezus in een gezinsviering die begint om 17:30 uur. Kinderen met hun 

ouders/verzorgers en grootouders worden van harte uitgenodigd dit feest 

met ons te vieren! 
 

INFORMATIE OVER DE MALAWIREIS 

Zoals eerder afgesproken willen Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten 

u graag bijpraten over hun reis naar Malawi. 

Op zondag 22 december na de viering van 10.30 uur zal er een korte 

impressie worden gegeven aan de hand van foto- en filmopnames. 

Dit zal ongeveer 30 minuten duren, vanwege de kerstdrukte. 

In het voorjaar komt er een uitgebreid informatiemoment, omdat er dan 

meer tijd voor gereserveerd kan worden. 
 

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: 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” 

13 dec. A. v.d. Boogaard, Woord en Communieviering 

20 dec. ds. M. Oskam-v. Zwol, 15.30 uur 

27 dec. Corry v.d. Hoeven, 15.30 uur 

03 jan. P.D. Kerkhove 

10 jan. G. Van Esterik 

17 jan. dr. J. Van Amersfoort 

24 jan. ds. G. J. Van Beusekom 

31 jan. ds. E. Van Leersum 

mailto:sarot@marthamaria.nl


 
 

 

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. 
 

Taizévieringen in de Centrumkerk 

Volgende data: 

2020: 26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april 

Plaats: Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven. Tijd: 19.30 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


