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Mededelingen
Nr. 06 – 19 februari 2021
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; Rieneke
Emmelot – van ’t Land en Petrus van der Heijden, van wie wij kortgeleden
afscheid hebben genomen.
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, 28 februari 2021
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: Jacqueline van Gaans en Willy Eurlings
Intenties: voor Jos Meijer; Rieneke Emmelot – van ’t Land en Petrus van
der Heijden, van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, 07 maart 2021
10.30 u: Gebedsviering
Voorgangers: Jacqueline en Antoon van Gaans
Ecclesiakoor
Intenties: voor Jos Meijer; Rieneke Emmelot – van ’t Land en Petrus van
der Heijden, van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.
OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 14 feb.: € 127,10 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
Huispaaskaarsen
Ook dit jaar is er weer gelegenheid huispaaskaarsen te bestellen. Deze
zullen in de Paaswake gewijd worden, en kunnen dan ná de Paaswake
meegenomen worden of later afgehaald worden bij het secretariaat (’s
morgens op werkdagen).
Een overzicht van de beschikbare kaarsen staat op de poster die in de
ontmoetingsruimte hangt, op het prikbord bij de uitgang aan de kant van de
kapel. Dit overzicht is ook te vinden op de website; ga naar onze homepage
(www.katholiekekerkdebilt.nl) en klik op het onderstreepte
‘huispaaskaarsen’.
U kunt de kaarsen bestellen door uw keuze in te vullen op de poster in de
kerk, telefonisch bij het secretariaat of bij de koster, Kees Elsevier (0302293757).

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
Actie voor de Voedselbank
Traditie getrouw willen we ook in de Vastentijd dit jaar weer houdbare
levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank de Bilt.
Voedselbank de Bilt is er voor inwoners van de zes kernen van de gemeente
de Bilt, namelijk Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading,
Maartensdijk, Westbroek. De vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen
wekelijks meer dan 143 huishoudens/gezinnen met voedselhulp. Bestaande
uit 385 personen. De afnemers zijn in financiële problemen geraakt en
hebben wekelijks te weinig geld over om voedsel en kleding te kopen.
We hebben als doel om mensen die in een ernstige financiële situatie
verkeren aan voedsel te helpen en de verspilling van voedsel tegen te gaan.
Dit jaar bestaat de Voedselbank de Bilt 10 jaar.
U kunt helpen door houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerk
en achter op het bankje te zetten. Bijv. rijst, pasta, blikken soep, shampoo,
zeep, wasmiddel etc.
Ook is een donatie van harte welkom want vanwege de strenge
coronamaatregelen wordt er nu ook voedsel gekocht. Maar er zijn uiteraard
meer onkosten zoals energiekosten, materiaalkosten e.d.
Donaties kunnen worden overgemaakt op:
IBAN: NL81RABO0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank De Bilt.
Voor meer info: www.voedselbankdebilt.nl
Vastenactie gaat van start!
In 2021 vraagt de Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt
mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en
eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school
gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers
nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel
tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op
ongeschoold en slecht betaald werk.
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een
goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen
economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.
Voor meer info en het doneren van geld : www.vastenactie.nl
BOEKEN
De boekenkast in de Martha- en Mariakamer is opgeruimd. Er zijn boeken
bij die vast nog iemand kunnen interesseren. Daarom willen we mensen uit
onze gemeenschap de gelegenheid geven om erin te komen kijken en
boeken mee te nemen, voordat we wat overblijft naar Emmaus brengen. Ga
dus je gang en geef het ook door aan anderen uit onze gemeenschap die
wellicht geïnteresseerd zijn. Je kunt erin kijken op de tijden dat het
parochiesecretariaat geopend is.
NIEUWSBRIEF
Achterin de kerk ligt de nieuwsbrief van Februari.

