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Mededelingen
Nr. 11 – 26 maart 2021
Tijden Paastriduüm
In verband met de Corona maatregelen zijn er een aantal wijzigingen in de
tijden van de vieringen van het Paastriduüm.
Dit betreft het volgende:
•
•

Op Witte Donderdag is na de Mis Stille Aanbidding mogelijk tot 21:30
uur.
De Paaswake begint om 20:00 uur.

PALMZONDAG, 28 maart 2021 (zomertijd)
10.00 u: Eucharistieviering
Celebrant: Pastor F. Zwarts
Cantors
Intenties: Jos Meijer en voor Rieneke Emmelot – van ’t Land; Petrus van
der Heijden; Catharina Johanna de Klaver-Luttmer en Hans Eppink, van wie
wij kortgeleden afscheid hebben genomen.
WITTE DONDERDAG, 01 april 2021
19.30 u: Eucharistieviering
Celebrant: pastor O. Swijnenberg
Cantors
Intenties: Jos Meijer en voor Rieneke Emmelot – van ’t Land; Petrus van
der Heijden; Catharina Johanna de Klaver-Luttmer en Hans Eppink van wie
wij kortgeleden afscheid hebben genomen.
GOEDE VRIJDAG, 02 april 2021
15.00 u: Kruiswegmeditatie
Irene Elsevier en Wim Kremer
Cantors
19.30 u: Kruisverering
Voorganger: pastor O. Swijnenberg
Ecclesiakoor

PAASWAKE, 03 april 2021
20.00 u: Eucharistieviering
Celebrant: pastor O. Swijnenberg
Ecclesiakoor
Extra collecte Bisschoppelijke Vastenactie
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Jos Meijer en voor Rieneke
Emmelot – van ’t Land; Petrus van der Heijden; Catharina Johanna de
Klaver-Luttmer en Hans Eppink van wie wij kortgeleden afscheid hebben
genomen.
HOOGFEEST VAN PASEN, 04 april 2021
10.00 u: Gebedsviering
Voorgangers: Irene Elsevier en Willy Eurlings
Cantors
Extra collecte Bisschoppelijke Vastenactie
Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Jos Meijer; overl. pastores van
onze parochie; overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van
Eijndthoven en Anne Kappen en voor Rieneke Emmelot – van ’t Land; Petrus
van der Heijden; Catharina Johanna de Klaver-Luttmer en Hans Eppink van
wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN, 11 april 2021
09.00 u: Eucharistieviering
Celebrant: pastoor J. Skiba
Ecclesiakoor
Intenties: voor Rieneke Emmelot – van ’t Land; Petrus van der Heijden;
Catharina Johanna de Klaver-Luttmer en Hans Eppink van wie wij
kortgeleden afscheid hebben genomen.
OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 21 mrt.:
€ 104,30 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap
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, bestaande uit 385 personen,
met voedselhulp. 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

