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Mededelingen
Nr. 09 – 28 februari 2020
EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD, Zondag 01 maart 2020
10.30 u: Woord- en Communieviering
Voorgangers: A. van Gaans en W. Eurlings
Intenties: Erica Hogman en voor Truus Fischer; Henrica Maria DuynmaijerMeiberg en Erene Laura Wermuth-Agerbeek van wie wij kort geleden
afscheid hebben genomen.
COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD, Zondag 08 maart 2020
(LET OP AANVANGSTIJD)
11.00 u: Eucharistieviering
Celebrant: pastor R. Vonhögen
Ecclesiakoor
Kinderwoorddienst
Intenties: Jan Buckers; overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van
Eijndthoven, Anne Kappen en voor Truus Fischer; Henrica Maria
Duynmaijer-Meiberg en Erene Laura Wermuth-Agerbeek van wie wij kort
geleden afscheid hebben genomen.
COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD, Zondag 15 maart 2020
10.30 u: Woord- en Communieviering (Gezinsviering)
Voorgangers: J. Vroom en J. Bosboom
Ecclesiakoor
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van EijndthovenSwanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Truus Fischer;
Henrica Maria Duynmaijer-Meiberg en Erene Laura Wermuth-Agerbeek van
wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.
COLLECTE: Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
OPBRENGST COLLECTE:
23 feb.: € 175,5 0 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.
VOEDSELBANK
De Vastentijd/Veertigdagentijd start op Aswoensdag 26 februari en
traditiegetrouw willen we dan levensmiddelen inzamelen voor de
Voedselbank in de Bilt.
Ruim 100 gezinnen maken daar tegenwoordig wekelijks gebruik van.
U kunt uw bijdrage achterin de kerk neerzetten.
Graag houdbare levensmiddelen zoals rijst, meel, pasta, bonen, blikken
soep of groente in blik. Ook tandpasta, zeep, deodorant e.d. wil men graag
hebben.
Dus we hopen uw goede gaven te mogen ontvangen en wij zullen zorgen
dat het bij de Voedselbank komt.
Hartelijk dank alvast.
Werkgroep Diaconie.
KERK IN DE MIDDAG
Elke vrijdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur in “huize Weltevreden”
06 maart
Corry van der Hoeven
13 maart
ds. E. van Leersum
20 maart
Hans Cramer
27 maart
dr. J. van Amersfoort
Kleuterkerk op 8 maart om 11.30 uur in de Dorpskerk met het thema
(niet) Bang zijn.
Dominee Hugo Dankers zal de viering leiden en o.a. het verhaal Storm in
het Bos lezen. Voor kinderen van 0-6 jaar en na afloop limonade, koffie of
thee. Welkom allemaal.
Taizévieringen in de Centrumkerk
Het is een meditatieve viering in de sfeer van het Franse klooster in Taizé,
waar mensen uit de hele wereld samenkomen. Er wordt gezongen in
verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn.
Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van
Els Firet.
Volgende data: 29 maart, 26 april
Plaats: Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven. Tijd: 19.30 uur
Oriëntatie op de toekomst
1.
2.
3.
4.

Lezingen voorjaar 2019
Parochianengesprek mei 2019
Bijeenkomst M&M november 2019
Studiedag M&M februari 2020:

De informatie over 1. en 2. Vindt u op het meest rechtse bord in de
ontmoetingsruimte.

Ad 3. Tijdens deze parochiebijeenkomst wordt door Robert van Aken,
priester in St. Oedenrode, het boek “als God renoveert’’ geïntroduceerd. Hij
doet verslag van de pogingen tot vernieuwing in zijn parochie, geïnspireerd
door dit boek.
Ad 4. Diverse workshops worden aangeboden ter inspiratie voor de
toekomst.
Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland in Driebergen, is één van de
sprekers. In ‘’als God renoveert’’ wordt uitgebreid ingegaan op de ‘’Alpha
cursus’’. Het is een introductiecursus voor mensen die belangstelling hebben
voor het christelijk geloof. Volgens James Mallon, de Canadese priesterschrijver van het boek, blijkt uit onderzoek dat Alpha de meest succesvolle
manier om mensen in contact te brengen met Jezus en/of God en hun liefde
te ervaren.
Bij Alpha Nederland werken 20 mensen aan de ondersteuning van parochies
die een Alpha cursus willen opzetten.
En waarom is Alpha (waarschijnlijk) zo succesvol: de focus van het
organiserend team ligt bij gastvrijheid. Een ervaring van welkom zijn en
erbij horen staat bovenaan de prioriteitenlijst van wat het de mensen wil
geven. Elke van de 8 bijeenkomsten start met een maaltijd. Daarna is er
een thema uit het christelijk geloof, wat uitgelegd wordt (vaak via
audiovisuele middelen). Vervolgens wordt er ruimte genomen met elkaar in
gesprek te gaan. Eén van de 8 bijeenkomsten duurt langer dan een avond.
Het kan wel 1,5 dag zijn of een weekend. Dan wordt het thema van de
Heilige Geest behandeld. De kracht van de langere tijd is, dat mensen tot
een eigen ervaring kunnen komen. Dat de theorie beleefd kan worden.
De tweede spreker is Mirjam Spruit, medewerker van het Centrum voor
Parochie Spiritualiteit in Nijmegen. Zij beschrijft hoe ze een aantal jaren
geleden naar Londen ging voor een conferentie met James Mallon. Zijn boek
had ze inmiddels gelezen en ze was er door geraakt.
In Londen werd ze uitgenodigd om te dromen: wat is jouw droom voor je
parochie? Het duurde even voor ze alle rationele bezwaren had gepareerd:
in deze tijd met die enorme krimp, niet realistisch enz. Mallon stelt dat
zonder droom, geen passie mogelijk is. Geen bezieling in wat voor mooi plan
dan ook. Zij geeft (haar) 3 hoofdlijnen van het boek ‘’als God renoveert’’:
-Evangelisatie: Jezus centraal stellen in ons leven, zijn leerling zijn
-’de ander’’/ degene buiten de parochie centraal stellen
-Alpha cursus centraal stellen als middel.
Daarna is de beurt aan Willy Eurlings om ons ervaring te laten op doen met
Lectio Divina.
Om beurten lezen we een stukje tekst voor in de groep. Fragmenten uit
boeken van verschillende schrijvers: Thomas Merton, Henri Nouwen, Michael
Casey. Na een korte stilte was er ruimte om te reageren. Op de tekst, bij
voorkeur niet op elkaar! De idee is dat men zó de tekst in zichzelf kan gaan

ervaren, dat het Woord tot leven kan komen in ons. Deze methode is al in
de 3e eeuw ontstaan en wordt veelal gepraktiseerd in kloosters bij het lezen
van de bijbel. In ‘’als God renoveert’’ stelt Mallon dat de verkondiging
gericht moet zijn op de ervaring van ons geloof, dat we van binnen uit, met
ons hart geloven omdat we de liefde van Jezus Christus gevoeld hebben.
Lectio Divina is een methode die ons daarbij zou kunnen helpen.
Tot slot hebben we in de Petrus en Pauluskerk met z’n allen God lof toe
gezongen onder de bezielende leiding van Bram Verheijen.
Met dank aan de organisatoren van deze inspiratie dag: Leo Fijen, Willy
Eurlings en Margriet Nota.
Wordt vervolgd!
Beste mensen,
De vasten gaat beginnen en we hopen dat het weer dan ook een beetje
rustiger wordt. In de vastentijd willen we graag met een club mensen uit
Maartensdijk en omgeving een stukje uit de bijbel lezen. Dit keer gericht op
de profeten. Vanaf 5 maart leest ieder een stukje, over de profeten in het
algemeen, de profeet Amos, de profeet Jesaja en de profeet Micha. Op de
donderdag in die vier weken willen we verder praten over de stukken die we
gelezen hebben en met elkaar bekijken wat we er zelf over te vertellen
hebben, zoals we dat afgelopen adventstijd gedaan hebben met het boek
Handelingen.
De teksten van de lezingen zijn klaar en liggen zondag a.s. in de Mantel. En
ook in de Ontmoetingskerk, als we weten voor wie dat beter uitkomt. Een
aantal mensen heeft zich al opgegeven. Bij sommigen is de mail misschien
niet binnengekomen en er zijn wellicht ook nog anderen die het prettig
vinden mee te doen. Is dit het geval, wil je je dan even per mail opgeven:
gerard.loman@wxs.nl
De kosten voor deze 4 avonden zullen € 10 bedragen, koffie inbegrepen.
René Alkema, René Grotenhuis, Eduard Verhoef en Gerard Loman, met
ondersteuning van Johan van Stralen.

