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Mededelingen 

Nr. 17 – 24 april 2020 
 

IN DE HEER OVERLEDEN: 

Zondag 19 april Josepha Maria van Gerwen-Resink, 94 jaar. 

Dinsdag 21 april Rini Balvers-Vink, 95 jaar. 

(Zie overlijdensadvertenties verderop)  
 

DERDE ZONDAG VAN PASEN, 26 april 2020 
 

Eucharistieviering 

Iedere zondagochtend wordt er op NPO 2 een eucharistieviering  

uitgezonden vanuit een wisselende locatie in Nederland.   

 09.45 - 10.00 Geloofsgesprek 

 10.00 - 11.00 Eucharistieviering 

Daarnaast wordt er vanuit onze parochie iedere zondag een 

eucharistieviering online uitgezonden:  

 09:30 – 10:30 Eucharistieviering,  

Zondag 26 april voorgangers R. Vonhögen en S. Tafur.  

Zondag 3 mei, roepingenzondag, voorganger J. Skiba 

Te volgen op internet op www.facebook.com/RKamersfoort  

Deze link werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben. 
 

Intenties: voor Tiny Vroom-Rijnders van wie wij kort geleden afscheid 

hebben genomen. 
 

ROEPINGENZONDAG, 03 mei 2020 
 

Intenties: Catharina Maria Gerarda Nap-Thomassen en voor Tiny Vroom-

Rijnders; Josepha Maria van Gerwen-Resink en Rini Balvers-Vink van wie wij 

kort geleden afscheid hebben genomen. 

 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN, 10 mei 2020 
 

Intenties: voor Josepha Maria van Gerwen-Resink en Rini Balvers-Vink van 

wie wij kort geleden afscheid hebben genomen. 
 

KERK OPEN: 

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn onze kerk en kapel open 

voor eenieder die behoefte heeft aan ’n moment van gebed, een moment 

van stilte, of om in deze onwerkelijke tijd een kaarsje aan te steken. 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/
http://www.facebook.com/RKamersfoort
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ALLE PUBLIEKE VIERINGEN AFGELAST TOT EN MET PINKSTEREN  

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de 

verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse 

bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke 

liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de 

gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Voor het 

volledig bericht, zie de website van het aartsbisdom 

https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-
pinksteren/.  
 

              

 

 

ROUWBEGELEIDING 

H.H. Michaël/Laurens 

O.L.V. van Altijddurende Bijstand 

Sint Maarten 

 
Jaarlijks organiseren we in mei een 

herdenkingsviering voor mensen, die het 

afgelopen jaar of al even langer geleden, 

geconfronteerd werden met het verlies van 

een dierbare. In intieme kring deelden we in 

deze viering, met gebed en overweging, lief 

en leed. Dit jaar kan deze  bijeenkomst 

helaas niet doorgaan vanwege het Corona 

virus. Toch willen we u laten weten, dat wij als werkgroep rouwbegeleiding 

wel voor u bereikbaar zijn voor een gesprek of een mail of misschien ergens 

op een bankje in de zon met anderhalve meter tussen ons. 
 

Een andere activiteit die wij jaarlijks aanbieden is een lotgenotengroep. Bij 

een verlies bieden herkenning en erkenning vaak troost. De 

Lotgenotengroep Rouw kan u daarbij helpen. U staat niet alleen en er is 

ruimte voor uw verhaal, zodat u als een sterker mens verder kunt. 

Het verlies van een dierbare kan u het gevoel geven dat niets er meer toe 

doet. Toch moet of wilt u verder met uw leven. Weet u even niet hoe, en 

kun u wel wat steun gebruiken? Dan is de Lotgenotengroep Rouw er ook 

voor u. 

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Maar verder 

heeft iedereen te maken met verdriet en pijn. De herkenning, erkenning en 

https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/
https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/
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steun die juist lotgenoten elkaar kunnen geven helpen stap voor stap de 

weg vooruit te vinden. Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Een 

toekomst waarin u samen op kon trekken, is ineens verdwenen. In de 

Lotgenotengroep Rouw ontmoet u mensen die uw verhaal en gevoelens 

herkennen. 

We doen dit nu drie jaar. Pastor Annelies van den Boogaard en Ellen Proost 

zullen vanuit de werkgroep  deze bijeenkomsten in alle vertrouwelijkheid en 

veiligheid blijven begeleiden. 

In onze ontmoetingen staan zaken centraal als: afscheid (kunnen) nemen, 

reacties van de omgeving, lichamelijke klachten en persoonlijke ervaringen 

en alle thema’s die door de deelnemers ingebracht kunnen worden.  

Als u geïnteresseerd bent, wees dan van harte welkom. Laat ons dat 

alstublieft weten. In september hopen we met een nieuwe groep te starten. 

Adres: Pastorie Onze Lieve Vrouwe Kerk – Gregoriuslaan 8 te Bilthoven. 

U kunt ons mailen of bellen: 

Annelies van den Boogaard: jemvandenboogaard@gmail.com of tel. 06 – 

44.20.78.78 

Ellen Proost: info@proostcoaching.nl of tel. 06 – 29.09.26.85 

 

  

mailto:jemvandenboogaard@gmail.com
mailto:info@proostcoaching.nl


WIJ GEDENKEN 
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