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DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 13 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: J. Bosboom en W. Eurlings
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 20 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: J. van Gaans en W. Kremer
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowm overl. ouders van EijndthovenSwanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen.
HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE HEER, 24 december 2020
22.00 u: Eucharistieviering
Celebrant: R. Vonhögen
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Leen, Onny en José Gadellaa
EERSTE KERSTDAG, 25 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel
Intenties: Leen, Onny en José Gadellaa
OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 06 dec.: € 123,71 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
Een warme jas komt goed van pas!
In verband met corona wordt er iets meer geventileerd in de kerk, dat heeft
u misschien al gemerkt. De verwarming gaat wel aan maar het kan dus wat
frisser aanvoelen, helemaal nu de wintertijd aangekomen is.
Dus wees er op voorbereid en neem een lekkere warme jas mee.
GERARDUSKALENDER 2021: 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.
MALAWI
Ondanks corona wordt in Malawi het werk weer schoorvoetend opgepakt.
Zo vordert het landbouwproject gestaag en is de verdere afbouw van de
school ook weer ter hand genomen.

Nu de scholen ook weer opgestart worden komen er ook weer aanvragen
voor schoolgeld. Naast onze twee projecten hierboven genoemd, willen we
ook die aanvragen honoreren. Hoe meer mensen gekwalificeerd raken, hoe
groter toekomstige zelfstandigheid.
Daarmee wordt ook de communicatie
met Malawi opnieuw levendiger en zie je
de veerkracht van deze
zusterorganisatie. Zij blijft voor ons de
schakel in alle projectwerk dat we
ondersteunen. Daarmee is ook
verantwoording van de gelden geregeld
en dat is een prettige bijkomstigheid.
Zuster Elizabeth van het landbouwproject
EXTRA INFORMATIE
In het afgelopen jaar is de financiële administratie nog al moeilijk verlopen.
Het parochiebestuur Baarn heeft de rekening omgezet naar een ING
rekening en daarmee behoorlijk wat te stellen gehad. Die situatie is nu
afgerond en dus wordt onze werkgroep weer adequaat op de hoogte
gehouden van de actuele situatie. Gevolg is dat ook de penningmeester van
onze Michael-Laurenslocatie deze rekening wil gaan aanpassen. Daarover
hoort u in het nieuwe jaar.
WEL wijs ik u er op dat de gelden tot dat moment overgemaakt moeten
worden naar:
NL82ABNA0577841955 (dit is het nummer van het Malawiproject!)
H.H. Martha en Maria Parochie, Baarn (dus geen De Bilt!)
Met een hartelijke groet van de Werkgroep
Advent met de kinderen - dit jaar een online kalender met elke dag
een nieuwe verrassing!
Zondag 13 december is het de derde zondag van de Advent. Door het
coronavirus vieren we de Adventperiode met de kinderen anders dit jaar,
namelijk met een online Adventkalender. Afgelopen week waren er weer
mooie verrassingen te vinden achter de luikjes, zoals een film, een
kleurplaat, een grappig verhaal over engelen die wanhopig worden van de
wens van God om onder de mensen te komen, en een uitnodiging om een
kerstkaart te maken voor een ziek kind. Zo tellen we steeds verder af naar
Kerstmis. Je vind de online kalender op de website van
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.

Wij hopen dat iedereen zo elke dag een beetje inspiratie krijgt, op weg naar
het Kerstfeest.
Voor wat betreft het Kerstfeest op 24 december moeten de plannen nog iets
verder worden uitgewerkt (we weten nu dat de Corona-regels van kracht
blijven); houdt daarom de website hierover in de gaten!
Wij wensen iedereen een mooie Adventperiode!
De werkgroep Kinderwoorddienst
Anita, Gabriella, Joke, Madeleine, Teresa
Adventsactie 2020: Delen smaakt naar meer, uw steun voedt
moeder en kind
In het weekend van 13 december zullen we een extra collecte houden voor
de Adventsactie. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger.
En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze
cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding.
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts
weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke
schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar
zijn. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die
vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne
tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode. We steunen dit jaar
diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en
fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en
gevarieerd voedsel. Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is
enorm welkom. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Voor meer info over de diverse projecten kijk op de website:
www.vastenactie.nl/adventsactie

