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Mededelingen 

Nr. 04 – 29 januari 2021 
 

Dit mededelingenblad is voor 2 weken. 
 

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 31 januari 2021 
 

10.30 u: Eucharistieviering 

     Celebrant: pastor F. Zwarts 

              Ecclesiakoor 
 

Intenties: Roland en Theo van Niekerk en voor Jos Meijer, van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 07 februari 2020 
 

10.30 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: J. Bosboom en W. Kremer 
 

Intenties: voor Jos Meijer, van wie wij kortgeleden afscheid hebben 

genomen. 
 

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 14 februari 2021 
 

09.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: J. Skiba 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: voor Jos Meijer, van wie wij kortgeleden afscheid hebben 

genomen. 
 

ASWOENSDAG, 17 februari 2021 
 

19.30 u: Gebedsviering 

               Voorganger: Diaken J. Nieuwenhuis 

               Memento 
 

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, 21 februari 2021 
 

10.30 u: Gebedsviering 

              Voorgangers: Joke Vroom en Kees van Gestel 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Jos Meijer, van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 24 jan.:  € 94,40  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

Beste Parochianen, wij hebben een nieuwe rekening voor het Malawi Project 

geopend bij de ING-bank. Het nummer is: NL03 INGB 0006 5254 47 

t.n.v. HH Martha en Maria parochie te Baarn. 

Wij hebben hiertoe besloten omdat het makkelijker is onze 

rekeningen/bankverkeer bij één bank onder te brengen. 

De oude Malawi-rekening bij de ABN/AMRO-bank zal per 1 juni 2021 worden 

opgeheven. Gelieve Uw giften voortaan op de nieuwe ING-rekening over te 

maken. 

Met vriendelijke groet, namens de Locatieraad, 

Frank van Zundert 

 

Aswoensdag 
Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. Op deze dag is er ’s avonds om 

19.30 uur een gebedsviering, waarin diaken Nieuwenhuis de voorganger is. 

U kunt zich voor deze viering opgeven vanaf zaterdag 13 februari. Dit kan 

dan via de website zoals u gewend bent; mensen zonder internet kunnen 

zaterdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur bellen naar Irene Elsevier, 030-

2293757, en verder maandag en dinsdag overdag naar het secretariaat. De 

inschrijving sluit op woensdag om 12:00 uur. 

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen (pag. 7) zal er die dag niet als 

voorgaande jaren een askruisje gegeven worden, maar wordt er as 

opgelegd op het hoofd. Dit is de instructie vanuit het Vaticaan in verband 

met het Corona virus. 

Ten einde voldoende as te hebben kunt u volgende week en de week 

daarop, dus 7 en 14 februari, uw oude palmtakjes weer meenemen en in de 

grote koperen pan deponeren die bij de ingang staat. Deze zullen dan 

worden verbrand om de as te maken. 

 

 


