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Mededelingen
Nr. 47 – 18 december 2020
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 20 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: J. van Gaans en W. Kremer
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van EijndthovenSwanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen; Gaetano Verkerk, dochter
Toos en schoonzoon George.
EERSTE KERSTDAG, 25 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Leen, Onny en José Gadellaa
FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE, 27 december 2020
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: A. van Gaans en W. Eurlings
OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 13 dec.: € 89,55 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
€ 65,60 Voor de Bisschoppelijke Adventsactie
Vieringen met Kerst
De bisschoppen hebben besloten dat de kerstnachtvieringen in ons land niet
kunnen doorgaan. Er zullen geen publieke vieringen zijn vanaf donderdag 24
december 17.00 uur tot vrijdagochtend 25 december 7.00 uur. Het volledige
bericht kunt u nalezen op: https://www.aartsbisdom.nl/geen-publiekevieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholiekekerken/.
De gebedsviering op Eerste Kerstdag kan dus wel doorgaan. Daarvoor
blijven alle bestaande beperkingen gelden, dat wil zeggen dat er niet meer
dan 30 mensen in deze viering kunnen worden toegelaten. U zult zich dus
ook hiervoor weer moeten aanmelden wanneer u naar de kerk wilt komen.
Dat kan op de volgende site:
https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt.
Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail, waarop staat dat u welkom bent.
Pas wanneer u zo’n e-mail heeft gehad is uw inschrijving definitief.
Mensen die zich telefonisch aanmelden – dat kan op werkdagen in de
ochtend op nr. 030-2200025 – horen aan de telefoon of hun inschrijving

definitief is. Tot onze grote spijt kunnen we mensen zonder een inschrijving
niet toelaten.
Voor de viering van Eerste Kerstdag kunt u zich opgeven vanaf 21
december. De inschrijving sluit op 24 december om 15.00 uur.
Onze priester zullen op kerstavond voorgaan in online vieringen:
Pastor Meneses om 21.00u vanuit de H. Martinus in Hoogland
Pastoor Skiba om 22.30u vanuit de H. Nicolaas in Baarn
Tevens is het de bedoeling dat er om 18.00u een viering is gericht op de
jeugd vanuit de H. Nicolaas in Baarn. De precieze invulling hiervan zal later
via de website bekend worden.
De linken naar de vieringen worden op de website bij de vieringen geplaatst.
De Kerstnachtmis op TV (NPO2) is om 23:30 uur vanuit de H.
Nicolaasbasiliek in Amsterdam; daar komt tevens op Eerste Kerstdag om
11:00 uur de Eucharistieviering vandaan.
Pastoraatgroep Michaël/Laurensgemeenschap
PCI collecte
Op Eerste Kerstdag is er een tweede collecte voor de PCI: de Parochiële
Caritas Instelling.
De PCI biedt concrete hulp en steun aan mensen in materiële en/of
geestelijke nood. De missie van de PCI is inzetten voor sociale
rechtvaardigheid en op die manier gestalte geven aan de opdracht van de
Katholieke Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Uw bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld!
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.
Advent met de kinderen - dit jaar een online kalender met elke dag
een nieuwe verrassing!
Zondag 20 december is het de vierde zondag van de Advent. Door het
coronavirus vieren we de Adventperiode met de kinderen anders dit jaar,
namelijk met een online AdventkalenderJe 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.

Wij wensen iedereen een mooie Adventperiode!
De werkgroep Kinderwoorddienst
Anita, Gabriella, Joke, Madeleine, Teresa

