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Mededelingen 

Nr. 01 – 03 januari 2020 

                          

OPENBARING VAN DE HEER – DRIEKONINGEN, Zondag 05 januari 

2020 

10.30 u: Woord- en Communieviering 

      Voorgangers: J. van Gaans en K. van Gestel 
 

Intenties: Piet Lemmens, overl. ouders Lemmens-Wellesen en voor Ans 

van Maarseveen-de Zwager en Dies Vermeulen-Mouton van wie wij kort 

geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

DOOP VAN DE HEER, Zondag 12 januari 2020 (LET OP 

AANVANGSTIJD) 

11.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: pastoor J. Skiba 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: voor Ans van Maarseveen-de Zwager en Dies Vermeulen-Mouton 

van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 19 januari 2020 

10.30 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: priester M. Meneses 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Ans van Maarseveen-de 

Zwager en Dies Vermeulen-Mouton van wie wij kort geleden afscheid 

hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

 

OPBRENGST COLLECTE:  

Kerstmis: € 838,26  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

               € 817,30  Voor de Parochiële Caritas Instelling 

29 dec.:   € 170,47  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.  

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.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 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” 

10 jan. G. Van Esterik 

17 jan. dr. J. Van Amersfoort 

24 jan. ds. G. J. Van Beusekom 

31 jan. ds. E. Van Leersum 
 

EVENSONG 18 januari 17.00 uur  

Op zaterdag 18 januari om 17.00 uur, zal er in de Maartenskerk in 

Maartensdijk een EVENSONG plaats vinden. U wordt allen van harte 

uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Na afloop bent u allen welkom in 

De Mantel, U kunt onder het genot van een kop soep en een broodje elkaar 

ontmoeten en of napraten. 
 

Het zingen van de Evensong behoort tot de vaste traditie van ieder Engels 

koor, verbonden aan kerk, kathedraal of college. Waar mogelijk vindt de 

Evensong dagelijks plaats aan het einde van de middag. Volgens een vast 

rooster worden er psalmen meerstemmig gereciteerd. Voorts klinken er 

tussen de korte Bijbellezingen het Magnificat (de lofzang van Maria), het 

Nunc Dimittis (de lofzang van Simeon) en een Anthem. Samen met de 

aanwezigen zingt het koor de hymnes. Ook de meeste liturgische teksten, 

zoals de opening en de gebeden, worden door het koor gezongen. Muziek is 

in de Evensong de religieuze en artistieke “voertaal”. Zo is Choral Evensong 

kerkconcert en kerkdienst tegelijk, op de grens van Kerk en Kunst, een 

plaats om tot rust te komen, om je hart op te halen, te mediteren en te 

genieten van inspirerende schoonheid.  
 

Wij willen U graag ontmoeten. 

Adres: Maartenskerk 

Nachtegaallaan 40 

3738 EB Maartensdijk 

mailto:sarot@marthamaria.nl


 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


