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Mededelingen 

Nr. 35 – 25 september 2020 

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG HET JAAR, 27 september 2020 

 

10:00 u: Gebedsviering 

                    Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Renée Theodora de 

Roo-Raymakers en Michaël Hendrikus Maria Akkermans van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 04 oktober 2020 

10:00 u: Gebedsviering – Malawizondag 

               Voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings 

               Ecclesiakoor 

Intenties: Hanny Hekker – Wesselingh en voor Michaël Hendrikus Maria 

Akkermans van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 11 oktober 2020 

11:00 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: M. Meneses 

Intenties: voor Michaël Hendrikus Maria Akkermans van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 20 sept.: €  194,19 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

4 OKTOBER: MALAWIZONDAG 

En weer zijn we een jaar verder…..en wat voor een jaar. In de 

oktoberviering 2019 kondigden we de reis naar Malawi aan van Jacqueline 

van Gaans en Frank Diepstraten. En in december konden we daar verslag 

van uitbrengen en vertellen wat een bijzondere ervaring we achter de rug 

hadden. Op 22 maart 2020 hadden we het Malawiproject centraal staan in 

de viering. Maar op 15 maart werd alles anders, toen de ernst van het 
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coronavirus zo helder was, dat direct maatregelen werden getroffen. En 

dat betekende vanaf dat moment geen kerkelijke vieringen meer. 

 

Maar ook de communicatie met Malawi werd bemoeilijkt door de regentijd 

en coronaproblematiek.  

De situatie daar is gelukkig veel minder ernstig dan hier, maar dat lukt 

alleen door zeer strenge maatregelen. Op 12 september ontvingen we een 

foto waarop te zien is dat de studenten in de openlucht les krijgen. Men 

probeert een start te maken met de opening van het schooljaar, maar 

alles verloopt erg moeizaam. 

In de viering van 4 oktober gaan we duidelijk maken welke projecten we 

de komende tijd gaan ondersteunen. Het zijn de twee projecten die we 

vorig jaar bezochten: het schoolproject in Mangochi en het 

landbouwproject in Mwanza. 

Ook de koorzang zal nu anders moeten verlopen. We laten Afrikaanse 

muziek horen, maar de presentatie is op een andere wijze dan jullie 

gewend zijn. 

Ook het aantal bezoekers is beperkt en dat heeft zijn gevolgen voor de 

opbrengst van de collecte. 

Daarom vragen we om dit keer de bijdragen over te maken op de 

bankrekening van het project: 

NL82ABNA0577841955 

t.n.v. KERKFONDS MALAWI M&L – LOCATIE 

BAARN 

In coronatijd draait alles om solidariteit: we laten onze vrienden in Malawi 

niet in de steek. 

ROZENKRANSGEBED 

Volgende week zaterdag, 3 oktober, is er om 17:00 uur weer een 

viering rond het Rozenkransgebed. Vanwege de Corona maatregelen zal 

deze viering plaats vinden in de pastorie. Even aanbellen s.v.p.! 

 

Kleuterkerk op 4 oktober om 11.30 uur  

wat is het lang geleden....  

en we verheugen ons om jullie weer te gaan zien. Voor kinderen van 0-6 

jaar en hun ouders, begeleiders.  

Op 4 oktober is de volgende kleuterkerk om 11.30 uur in de grote zaal 

van de Voorhof (gebouw naast de Dorpskerk).  

 

Wil je komen laat het dan even van te voren weten en mail naar 

Kleuterkerkdebilt@gmail.com  

Tot ziens! 
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