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Mededelingen 

Nr. 16 – 30 april 2021 
 

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN, 02 mei 2021 
 

10.00 u: Eucharistieviering 

     Celebrant: pastor F. Zwarts 

              Cantors 
 

Intenties: Rieneke Emmelot – van ’t Land; overl. ouders Captijn en voor 

Hans Eppink van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN, 09 mei 2021  
 

10.00 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: Johan Bosboom en Willy Eurlings 

               Cantors 
 

Intenties: Rieneke Emmelot-van ’t Land; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Hans Eppink, van 

wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

HOOGFEEST VAN HEMELVAART, Donderdag 13 mei 2021 
 

10.00 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: Kees van Gestel en Irene Elsevier 

               Cantors 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Rieneke Emmelot – van ’t 

Land; en voor Hans Eppink van wie wij kortgeleden afscheid hebben 

genomen. 
 

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN, 16 mei 2021 
 

10.00 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: Joke Vroom en Wim Kremer 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Roland en Theo van Niekerk; 

Rieneke Emmelot-van ’t Land en voor Hans Eppink van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 25 april: € 81,65 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                         € 61,00 Voor Roepingenzondag 
 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

Rozenkransgebed in de maand mei 

In de afgelopen jaren was het traditie om in de maanden mei en oktober 

een viering rond het Rozenkransgebed te hebben op zaterdagmiddag. In 

verband met de huidige situatie rond het Coronavirus zullen de vieringen op 

zaterdagmiddag in de maand mei dit jaar niet plaatsvinden.  
 

Wel zal er op dinsdagmorgen, voorafgaand aan de viering van 10:00 uur, 

om 9:40 uur het Rozenkransgebed gebeden worden. 

Dus: dinsdag 4, 11, 18 en 25 mei, 9:40 uur, Rozenkransgebed in de  

H. Michaëlkerk. 
 

Oproep Kerkhof St. Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. 
 

Wij zijn op zoek naar de contactgegevens van de volgende rechthebbenden 

van de graven van: 
 

Familie van der Plas -Moons, laatst bekende adres was 's 

Gravenbroekseweg 2A , Reeuwijk 
 

Familie Maarseveen- Lubke, laatst bekende adres was W. 

Alexanderstraat 16, Nijverdal 
 

Als u familie van deze mensen kent, wilt u de contactgegevens doorgeven 

aan het secretariaat en de familie vragen uiterlijk 01 juni contact op te 

nemen met het secretariaat (030-220 00 25) of info@katholiekekerkdebilt.nl 
 

Aanmelden 1e Communie of Vormsel voorbereiding 
 

Dit bericht is belangrijk voor ouders van kinderen die hun kind(eren) in het 

komende seizoen 2021/2022 willen opgeven voor de voorbereiding van de 

1e Heilige Communie of het Vormselproject. 

Vanwege corona zijn de afgelopen tijd helaas geen 1e communie projecten 

gestart. Ook is de Vormselviering in februari jl. niet doorgegaan. 

Maar we hebben goede moed dat we in het jaar 2022 wel weer een 1e 

communieviering en een vormselviering kunnen organiseren. 

Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Heeft u een kind (of meerdere) die in 

groep 4 of hoger zit(ten) en graag 1e communie wil doen geef dit dan aan 

op het formulier op de website van MarthaMaria: 

Eerste heilige communie/Eucharistie | Martha & Maria Parochie 

Ook kunt u hier uw kind aanmelden voor het Vormselproject. Kinderen en 

volwassenen komen in aanmerking voor het vormsel als ze gedoopt zijn. 

Meestal zitten de kinderen in groep 7/8 of op de middelbare school. 

Bij genoeg deelname kunnen we dit in de  

Michaël/Laurensgeloofsgemeenschap organiseren. Bij te weinig deelname 

vanuit onze gemeenschap kan de  1e communie en vormselvoorbereiding 

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
https://marthamaria.nl/levensmomenten/de-eerste-heilige-communie/


 

 

wel doorgang vinden maar dan sluiten we aan bij een andere locatie van 

onze parochie. 

Voor aanmelden zie het formulier: Het Vormsel | Martha & Maria Parochie 

Het gaat dus om kinderen die in 2022 in groep 4 of hoger zitten voor de 1e 

communie voorbereiding. 

Voor het vormsel geldt vanaf groep 7/8 of middelbare school. 

Heeft u vragen hierover schrijf dit op het formulier bij aanvullende 

informatie. Wij nemen dan contact met u op. 
 

Met vriendelijke groet, 

Pastoraatsgroep Michaël/ Laurensgeloofsgemeenschap. 

 

NIEUWSBRIEF: Achterin de kerk ligt de Nieuwsbrief van april.  
 

BOEKEN: In de ontmoetingsruimte liggen boeken om mee te nemen. 

Kijk even en neem mee, wat u wil. 
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