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Mededelingen
Nr. 11 – 13 maart 2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het
Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in
Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle
publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en
zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de
bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het
RIVM.
De Dinsdagochtend vieringen gaan ook niet door t/m 31
maart.
OPBRENGST COLLECTE:
08 mrt.: € 250,35 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
ZOMERTIJD:
Vanaf zondag 29 maart is het weer zomertijd.
De aanvangstijd van de vieringen is dan 10.00 uur.
Op de tweede zondag van de maand blijft de aanvangstijd tot september
11.00 uur.
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”
Voor de maand maart zijn alle vieringen afgelast.

Volksgezondheid:
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn maatregelen
genomen waaronder: het tijdelijk verwijderen van wijwater, de vervanging
van handdoeken door wegwerppapier, aanpassing uitreiken communie en
vredeswens.
Daarnaast verwijzen we naar de belangrijkste preventieve maatregelen die
volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het virus te
voorkomen:
- Regelmatig handen wassen
- In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
- Papieren zakdoekjes gebruiken
Alvast bedankt voor uw begrip.
Bij ziekte of beginsel van griepverschijnsel is het beter niet naar de kerk te
komen om je vrijwilligerswerk te doen en je bij de huisarts te laten
onderzoeken.
'Werken aan je toekomst' is thema Vastenactie 2020
De campagne van de Bisschoppelijke Vastenactie in de Veertigdagentijd
2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Het thema is
dan ook 'Werken aan je toekomst'.
Kijk voor meer info op : www.vastenactie.nl
Ook in Malawi wordt hard gewerkt aan de toekomst.
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: 26 april
Plaats: Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven. Tijd: 19.30 uur

