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Mededelingen 

Nr. 02 – 10 januari 2020 

                          

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

AANVANGSTIJD) 

11.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: pastoor J. Skiba 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: Erica Hofman en voor Ans van Maarseveen-de Zwager; Dies 

Vermeulen-Mouton en Truus Fischer 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; Dies Vermeulen-Mouton en Truus Fischer van wie wij kort geleden 

afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 26 januari 2020 

10.30 u: Oecumenische Gebedsviering 

      Voorgangers: Ds E. van Leersum en W. Eurlings 

               Kinderwoorddienst 
 

Intenties: voor Dies Vermeulen-Mouton en Truus Fischer van wie wij kort 

geleden afscheid hebben genomen. 
 

COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

OPBRENGST COLLECTE:  

05 jan.:   € 159,65  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/


 
NIEUWSBRIEF 

Achterin de kerk ligt Nieuwsbrief 6. Deze is al verzonden naar de digitale 

abonnees.  

 

KERK IN DE MIDDAG 

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

17 jan. dr. J. Van Amersfoort 

24 jan. ds. G. J. Van Beusekom 

31 jan. ds. E. Van Leersum 

07 febr. Corry van der Hoeven 

14 febr. Hans Cramer 
 

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 
 

SPIRITUEEL FILMFESTIVAL 

Op vrijdag 7 en zaterdag  8 februari 2020 staan onze deuren open voor 

het inmiddels 9de Spiritueel Filmfestival. Onze invulling van spiritualiteit 

gaat over wat bepalend is voor ons innerlijke leven, ons in ons diepste 

raakt.  

Vrijdag 7 februari, 10.00 uur (Blue Bird) ; 14:00 (Beautiful Boy); 19:30 

(Sweat Bean) en Zaterdag 8 februari, 19.30 uur Capharnaum. 
 

In de ontmoetingsruimte liggen de flyers van het Filmfestival. 
 

 



 
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 

 

Oriëntatie op de toekomst, VERVOLG 

Afgelopen voorjaar hebben we als gemeenschap, in het kader van het vieren 

van  ons 125 jarig jubileum, stilgestaan bij de toekomst van onze 

gemeenschap. Het zal u vermoedelijk niet ontgaan zijn. Een viertal lezingen 

en een parochiegesprek waren de eerste pogingen tot gedachtenvorming 

binnen onze locatie.  

De verslagen daarvan treft u aan op het meest rechtse mededelingenbord in 

de ontmoetingsruimte. 
 

De ML was  niet de enige locatie van onze parochie die over de toekomst 

aan het nadenken was: 

De OLV organiseerde in maart een middag symposium rond dit thema. Ook 

hier diverse sprekers, (waaronder ‘’de theoloog des vaderlands van 2019’’) 

en ronde tafelgesprekken. 
 

In het najaar heeft de pastoraatsgroep zich bezig gehouden met de vraag, 

hoe nu verder te gaan met dit onderzoek. Ongeveer op datzelfde moment 

kwam er een uitnodiging uit de parochie om gezamenlijk te oriënteren op de 

toekomst aan de hand van het boek van James Mallon ‘’als God renoveert’’. 

Het boek waar Erik Borgman in zijn lezing in april al over sprak. James 

Mallon is een priester in een lokale gemeenschap in Halifax, Nova Scotia, 

Canada. In zijn boek analyseert hij wat er ‘’mis’’ is met  de katholieke kerk , 

de pijn die dat teweeg brengt en hoe we het tij kunnen (proberen te) keren. 
 

Eind november zijn een aantal leden van de pastoraat groep naar een eerste 

bijeenkomst geweest voor alle locaties. Robert ten Aken, priester in  

St. Oedenrode, die in zijn gemeenschap reeds werkt met de uitgangspunten 

van het boek, deed verslag. Hij vatte het boek kort samen en deelde zijn 

ervaringen met  de toehoorders. 
 

Inmiddels is een tiental boeken verspreid onder parochianen. Op 1 februari 

is een vervolg bijeenkomst van de gezamenlijke locaties. Eind maart komt 

James Mallon naar Nederland voor een 2-daagse bijeenkomst. De toekomst 

staat echt op de agenda! De uitdaging van de pastoraatsgroep is om de 

uitkomsten van het parochianen gesprek te combineren met de voor ons 

bruikbare richtlijnen, uit het boek van dhr. Mallon.  

Mocht u mee willen lezen en nadenken over de koers voor de toekomst, 

meld u dan bij een van de leden van de pastoraatsgroep. We houden u op 

de hoogte! 

 

 


