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Mededelingen 

Nr. 40 – 30 oktober 2020 
 

Op maandagavond 2 november is er een allerzielenviering. 

Nabestaanden van parochianen die afgelopen jaar zijn overleden zijn 

daarvoor uitgenodigd en hebben zich daarvoor eerder kunnen 

aanmelden, zodat zij van een plaats verzekerd zijn. Er zijn echter 

plaatsen over, dus u kunt zich nog voor deze viering opgeven op de 

inmiddels bekende manier via de website: 

https://marthamaria.nl/vieringen. Denkt u er wel aan dat ook voor deze 

viering het dragen van een neus-mondmasker verplicht is. 
 

Namens de pastoraatgroep, Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, 

Sjaak Hozee en Willy Eurlings 

 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 01 november 2020 

Allerheiligen 
 

10.30 u: Eucharistieviering 

Celebrant: F. Zwarts 
 

Intenties: Maria Antonia Petronella Woudstra-van den Ham; Tilla 

Benders-Diederen en voor Michaël Hendrikus Maria Akkermans van wie 

wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

ALLERZIELEN, maandag 02 november 2020 
 

19.30 u: Gebedsviering 

Voorgangers: J. Bosboom en W. Eurlings 
 

Intenties: Maria Catharina La Poutré; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen 
 

TWEEENDERTIGSTE ZONDAG HET JAAR, 08 november 2020 
 

09.00 u: Eucharistieviering 

Celebrant: R. Vonhögen 
 

Intenties: Cornelis Nicolaas van den Brink en Gesina Cornelia van den 

Brink-Ruizendaal 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/
https://marthamaria.nl/vieringen


DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 15 november 2020 
 

10.30 u: Gebedsviering  

               Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Roland en Theo van 

Niekerk 
 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 25 okt.: € 103,00 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

Vieringen op dinsdagmorgen 

Wist u dat er iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur een viering is in de  

H. Michaëlkerk? De eerste dinsdag van de maand is dit een 

Eucharistieviering waar pastor van Doorn celebrant is. Op de overige 

drie dinsdagen is er een gebedsviering, waarbij er afwisselend een 

gebedsviering rond het getijdengebed en een gebedsviering zoals we 

gewend zijn op zondagmorgen is. Iedereen is hierbij van harte welkom! 
 

GERARDUSKALENDER 2021:  

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!” Op 

de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, 

puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De prijs voor de kalender van 2021 is: € 7,95.De kalender is te koop bij 

het Parochiesecretariaat op werkdagen van 09.00-12.00 uur. 

 

 

 


