
 
 

 

 

 

 

           

 

 

Beste mensen, medeparochianen, 

 

Als eerste de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Ik wens u veel gezondheid en 

mooie, hartverwarmende momenten. Ik ben trots op al die vrijwilligers die zoveel 

prachtig werk verrichten, soms wekelijks en soms incidenteel. Het verrijkt om elkaar te 

helpen. We hebben veel verschillende werkzaamheden waar wij hulp bij kunnen 

gebruiken. Voor sommige klussen zijn vooral uw ‘handen’ nodig, bij de andere wellicht 

iets meer uw organisatorisch, technisch of bouwkundig inzicht. Uw vaardigheden en 

talenten kunnen ons helpen het werk goed te verdelen zodat het voor een ieder ook 

draagbaar blijft. Wilt u eens overleggen wat u kunt doen? Leg gerust contact via 

info@katholiekekerk.nl o.v.v. ik wil helpen. 

 

In deze nieuwsbrief leest u over de reis naar Malawi, de crowdfunding voor een AED 

bij de kerk, de Kerkbalans 2020,  het komende filmfestival en een EVENsong. 

 

Veel leesplezier! 

Stephan 

Oproep: Lopers gezocht voor Actie Kerkbalans 
Ieder jaar is er een groep vrijwilligers die als loper voor de Actie Kerkbalans de brieven 

komen brengen en het toezeggingsformulier komen halen. Wij zijn op zoek naar 

enkele nieuwe lopers, zodat wij de looplijsten wat beter kunnen verdelen over de 

wijken. Dit jaar vindt de activiteit plaats tussen 18 januari en 2 februari. Aanmelden 

kan via kerkbalans@katholiekekerk.nl  

HH. Michaël en Laurens 
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Negende Spiritueel Filmfestival De Bilt 

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

negende Spiritueel Filmfestival. We kozen voor films uit Nederland (Blue Bird), 

Amerika (Beautiful Boy), Japan (Sweet Bean) en Libanon (Capernaum). Onze invulling 

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

raakt. Wij hopen dat onze keuzes dit weergeven.  

De locatie is de Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. Als altijd is de toegang gratis terwijl 

wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen.  

 

Vrijdag 7 februari, 10.00 uur. 

Blue Bird.  Hoe verwerken kinderen dat ze gepest worden? Wat delen kinderen met 

hun ouders? Blue Bird is het verhaal van de twaalfjarige Merel, die gepest wordt maar 

hier thuis niets over zegt. Het is een herkenbaar verhaal over opgroeien waarin de 

jonge Merel niet altijd de beste keuzes maakt, maar toch overeind blijft. De film is ook 

bijzonder vanwege het acteerwerk van de hoofdpersoon. (Regie: Mijke de Jong, 2004) 

 

      
 

about:blank


 
Vrijdag 7 februari, 14.00 uur. 

Beautiful Boy.  Hoeveel druk kan een gezin verwerken? Een relaas over het 

Amerikaanse gezin Sheff waarin de relaties tot het uiterste worden getest als de zoon 

David langzaam afglijdt naar drugsverslaving, met tussenliggende periodes van hoop 

en herstel. Vooral de relatie tussen vader Nic en zoon, die zich eigenlijk nooit van 

elkaar verwijderen, komt goed naar voren. Elk houdt op zijn eigen manier een dagboek 

bij. Langzaam daagt het besef bij Nic dat hij een onmogelijke keuze moet maken. De 

film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. (Regie: Felix van Groeningen, 2018). 

   

Vrijdag 7 februari, 19.30 uur. 

Sweat Bean. Hoe kiezen we elk voor ons eigen pad? Sweat Bean draait om de 

gebeurtenissen van Sentaro, een verkoper van dorayaki (een Japanse lekkernij) vanuit 

een piepklein winkeltje in Tokyo, en Wakana, een schoolmeisje dat vaak langs komt. 

Sentaro's verleden en financiële situatie drukken zwaar op hem. De verkoop van de 

dorayaki's is maar matig, totdat een gepensioneerde vrouw, Tokue, hem vraagt haar in 

dienst te nemen. De verkoop neemt in korte tijd een grote vlucht - maar niet voor 

lang. Ondertussen leert Tokue Senaro na te denken over zichzelf en een weg te vinden 

die hem beter past. (Regie: Naomi Kawase, 2015).  

 

  



 
Zaterdag 8 februari, 19.30 uur. 

Capernaum (Capharnaüm, ofwel 'chaos'). Is er hoop voor een kind dat alles tegen 

heeft? Capernaum is het indringende relaas van de jonge Zain, ook in het echte leven 

een Syrische vluchteling. Hij houdt het hoofd maar net boven water in een 

verwaarloosde wijk van een Libanese stad. Zains leven verloopt zo slecht dat hij van 

huis wegloopt, wordt opgepakt en vanuit de gevangenis zijn ouders aanklaagt voor 

verwaarlozing van hemzelf en zijn broertjes en zusjes. Zicht op een betere toekomst 

voor Zain zit helemaal in het einde van de film, letterlijk in de laatste seconden. De 

goed gespeelde rollen in deze film zijn veelal vertolkt door amateurs, de regisseur gaf 

hen ruimte het verhaal al acterende aan te passen. (Regie: Nadine Labaki, 2018). 

Lees ook op facebook.com/Spiritueel-Film-Festival-De-Bilt-

319012755395764/<http://www.facebook.com/Spiritueel-Film-Festival-De-Bilt-

319012755395764/. 
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Actie Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’ 
 

De werkgroep Kerkbalans is begonnen met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 
2020 'Geef voor je kerk'. In dit stuk willen wij u informeren over  de noodzaak en het 
waarom mensen meedoen aan de Kerkbalans. De kerk krijgt geen subsidies en moet 
de kosten geheel uit bijdragen en collectes van de leden betalen. Voor onze 
gemeenschap is de actie dan ook de belangrijkste inkomstenbron.  

Daarnaast zoekt de werkgroep lopers voor de Kerkbalans die in een bepaalde wijk 
adressen willen bezoeken. Tevens staan we stil bij de mogelijkheid de bijdrage aan de 
Kerkbalans via de belastingdienst te doen met voordelen voor u en voor de kerk. 

 

https://kerkbalans.nl/inspirerende-kerkverhalen/ 

Op deze site ziet u allerlei verhalen waarom mensen aan de Kerkbalans bijdragen. 
Raakt u geïnspireerd en doet u nog niet mee? Meldt u dan aan voor de Kerkbalans via: 
info@katholiekekerk.nl 

U geeft In het toezeggingsformulier de financiële bijdrage aan die u dit jaar aan uw 
kerk wilt geven/schenken. Dit kan in de enveloppe, dit kan gestort worden of 
eventueel via een schenkingsformulier via de belastingdienst. Hierover zo meteen 
meer. 

https://kerkbalans.nl/inspirerende-kerkverhalen/
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Lopers gezocht.  
 
Ieder jaar is er een groep vrijwilligers die als loper voor de Actie Kerkbalans de brieven 
komen brengen en het toezeggingsformulier komen halen. Wij zijn op zoek naar 
enkele nieuwe lopers, zodat wij de looplijsten wat beter kunnen verdelen over de 
wijken.  
 
Dit jaar vindt de activiteit plaats tussen 18 januari en 2 februari. Aanmelden kan via 
kerkbalans@katholiekekerk.nl onder vermelding van ‘lopers Kerkbalans’.  
 

Schenken via de belastingdienst 

Dit jaar willen wij U graag extra wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van een 
schenkingsovereenkomst via de belastingdienst. Deze overeenkomst is  voor ten 
minste vijf jaar geldig. Het voordeel voor u is dat het schenkingsbedrag bij de 
inkomstenbelasting geheel aftrekbaar is. Dat betekent dat u minder belasting hoeft te 
betalen.  

Ook voor onze gemeenschap heeft het een voordeel. De inkomsten voor onze 
gemeenschap zijn beter voorspelbaar.  Tijdens de komende Actie zullen extra 
formulieren beschikbaar zijn bij de materialen, zodat u dit gemakkelijker kunt regelen. 
Meer informatie vindt u ook op de website van onze Parochie. Mocht u vragen 
hierover hebben stuur dan een mail  info@katholiekekerk.nl o.v.v. schenking via de 
belastingdienst. 
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Crowdfunding actie aanschaf AED 
  
In januari start de locatieraad een Crowdfunding actie om het geld te verzamelen 
om een AED aan te schaffen. Zie de bijgevoegde flyer ‘samen levens redden in onze 
wijk’.  Op 4 januari zijn de flyer verspreid in de straten rond de kerk.  
 
Hij zal aangemeld worden bij de Stichting Hartslag De Bilt en deel uitmaken van 
het netwerk verbonden met een APP van de Stichting.  
 
Het apparaat zal aan de buitenkant van de pastorie worden gemonteerd.  
Bij nood zal een deskundige vrijwilliger geïnformeerd worden om de AED op te 
halen en naar de slachtoffer te komen. Een AED geeft een grote reddingkans als hij 
binnen 500 m van de plek waar de slachtoffer zich bevindt beschikbaar is.  
 
De school en de buurtvereniging doen ook mee. De Stichting Hartslag De Bilt is erg 
blij met onze actie omdat we zo hun bereik vergroten. Doet u ook mee? 
 
 

 



 

 



 



 

EVENSONG Maartenskerk 

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: Nachtegaallaan 40, 3738 EB Maartensdijk  



 

 
Onderhoud kerkhof:  

Hiermee het rooster voor de bijeenkomst voor het schoonmaken en onderhouden van 

het kerkhof en de kerkgebouwen op de zaterdagochtenden in 2020: 
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Kerkhof   25 16  11 29  31   
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Iedereen is welkom voor één uur of de hele ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur; er zijn 
zowel fysieke lichte als zwaardere taken. Tijdens het kerkhofonderhoud worden onder 
andere de paden, de heggen en het grasveld onderhouden. De graven zelf worden 
door de nabestaanden onderhouden tenzij er een onderhoudscontract met de 
kerkgemeenschap is afgesloten.   
 
Hierbij het verzoek om aan grafrechthebbenden de contactgegevens bij het 
secretariaat te controleren/actualiseren (Tel.: 030-2200025 / 
info@katholiekekerkdebilt.nl ). U kunt het secretariaat ook benaderen voor vragen 
rond het onderhoud van de gebouwen en het kerkhof.  

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. 
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