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Mededelingen 

Nr. 44 – 27 november 2020 
 

IN DE HEER OVERLEDEN: 

Donderdag 12 november: Cornelis Theodorus Johannes Gerardus Rozendal, 

81 jaar. 

Woensdag 18 november: Emma Sylvia Jeanette Marianne van der Linden-

Linthorst, 79 jaar. 
 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT, 29 november 2020 
 

10.30 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangster: W. Sarot 
 

Intenties: Anna Maria de Mey; voor een spoedig herstel van mijn vrouw 

Suzanne Meijer-Smit. 
 

12.00 u: Kleuterkerk 
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 06 december 2020 
 

09.00 u: Eucharistieviering  

              Celebrant: R. Vonhögen 
 

Intenties: Leen, Onny en José Gadellaa; Wilhelmus Simon Petrus Fortuyn 
 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 13 december 2020 
 

10.30 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: J. Bosboom en W. Eurlings 
 

Intenties:  
 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 22 nov.:   €  89,20 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                           €  61,16 Nationale Jongerencollecte 
 

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! 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

OPROEP 

Wie komt op 12 december, van 13.00 tot 15.30 uur, samen met vrijwilligers 

van de Oosterlichtkerk de Michaëlkerk een goede schoonmaakbeurt geven?  

Laat even via het secretariaat weten of je aanwezig zult zijn (030-220 00 

25), dan zorgen wij voor iets lekkers bij de koffie/thee. 
 

Kleuterkerk 29 november om 12.00 uur  

Op zondag 29 november Eerste Advent hebben we weer Kleuterkerk.  

We gaan op naar Kerst en Maria krijgt bezoek van een engel.  

Daar over gaan we vertellen en we gaan ook wat maken.  

Wies Sarot gaat voor in deze viering voor kinderen van 0-6 jaar.  

Welkom met je papa, mama of....maar meld je wel even aan bij 

Kleuterkerkdebilt@gmail.com 
 

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. 
 

Advent met de kinderen - dit jaar een online kalender met elke dag 

een nieuwe verrassing! 

Zondag 29 november is het de eerste zondag van de Advent. Normaal 

gesproken starten we dan het Advent- en Kerstproject van de 

kinderwoorddienst in onze kerk. Door het coronavirus is dit jaar alles 

anders. Met de werkgroep hebben we voor een online Adventkalender 

gekozen. Met de luikjes tellen we af naar Kerstmis. Via de online kalender 

vind je elke dag een nieuwe verrassing achter het luikje van die dag: een 

verhaal, een knutselwerkje, een liedje, een  filmpje of .... Je vind de online 

kalender op de website van 

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=adventskalender   

 

Van de kalender zijn ook een aantal exemplaren gedrukt, deze zijn bij de 

gezinnen met kinderen in onze parochie. De overgebleven exemplaren 

liggen achter in de kerk om meegenomen te worden. Via onze locatie 

website is printversie van de kalender ook te downloaden, de digitale 

kalender is alleen te vinden via de website 
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=adventskalender  
Wij hopen dat iedereen zo elke dag een beetje inspiratie krijgt, op weg naar 

het Kerstfeest. 

mailto:Kleuterkerkdebilt@gmail.com
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=adventskalender
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=adventskalender


 

 

Wij wensen iedereen een mooie Adventperiode! 

De werkgroep Kinderwoorddienst 

Anita, Gabriella, Joke, Madeleine, Teresa 

 



 

 

 
 

 


