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Mededelingen 

Nr. 18 – 14 mei 2021 

IN DE HEER OVERLEDEN: 

10 mei: Theodora Martina van den Berg, 86 jaar, François Mauriacweg. 

14 mei: Josephina Elisabeth van Rossum-Smit, 82 jaar, Westerlaan. 
 

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; overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, 

Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Hans Eppink van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN, 23 mei 2021 
 

09.00 u: Eucharistieviering 

     Celebrant: pastor M. Meneses 

              Cantors 

              Extra collecte: Week Nederlandse Missionarissen  
 

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

Maria Catharina La Poutr֖é en voor Hans Eppink; Theodora Martina van den 

Berg en José van Rossum-Smit van wie wij kortgeleden afscheid hebben 

genomen. 
 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 09 mei: € 122,50 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap                         

 

 

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander 

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021? 
 

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair 

werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer 

per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens 

de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 

15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze 

bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen 

blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij 

heel goed gebruiken. 
 

Zij zijn er altijd voor de ander  

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers 

zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris 

Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich 

(samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. 

Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne 

Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn 

geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne 

leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met 

geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen 

en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met 

u - voor hen. 
 

Samen voor onze missionarissen  

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke 

welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen 

doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor 

de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten 

van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp 

hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds 

waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. 

Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging 

ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen.  
 

“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen aan je denken, 

ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme geruststelling. Het is erg 

fijn een achterban te hebben.” 

Pater Peter Daalhuizen 

“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke hulpvraag 

heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik coronanoodhulp die ik heb 

gebruikt voor het aanschaffen van twee wastafels, zeep en dispensers voor 

de parochie.”  

Susanne Beentjes 
 

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?  

Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn voor mensen zoals 

pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer op uw hulp 

rekenen en doet u mee met de WNM Pinksteractie? U kunt de WNM-posters 

ophangen, folders verspreiden en/of achter in de kerk leggen, de 



 

 

Pinksteractie bij familie en vrienden onder de aandacht brengen, mensen 

erop attenderen dat digitaal geven ook mogelijk is. Het is allemaal een 

kleine moeite die een groot verschil kan maken.  

Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel! 

www.weeknederlandsemissionaris.nl 

IBAN: NL30RABO 0171 21 1111  
 

Meer mensen in de kerk 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe 

te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming 

geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere 

zitplaatsen hebben. Omdat in onze kerk meer reguliere zitplaatsen dan 300 

zijn, kunnen we nu 40 in plaats van 30 personen toelaten in de vieringen op 

zon- en feestdagen. De overige corona-maatregelen blijven natuurlijk van 

toepassing. 
 

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 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 
 

Familie Peeters-van Egmond, laatst bekende adres was een adres in 

Engeland 
 

Familie de Haas, laatst bekende adres was Molenwijkseweg 2, Boxtel 
 

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 
 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
mailto: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 

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. 
 

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

Kijk even en neem mee, wat u wil. 

FIETSPUZZELTOCHT 1E PINKSTERDAG 

https://marthamaria.nl/levensmomenten/de-eerste-heilige-communie/
https://marthamaria.nl/levensmomenten/het-heilig-vormsel/


 

 

 

Op zondag 23 mei organiseren we, bij goed weer, weer een gezellige 

fietspuzzeltocht. De tocht voert langs leuke plekjes in de omgeving. Er zijn 

twee afstanden: 15 km voor de dappere trappers, en 27 km voor de rappere 

trappers. En u moet natuurlijk onderweg goed opletten om de puzzelvragen 

te kunnen maken. 
 

We starten aansluitend aan de eucharistieviering van 09:00 uur vanaf het 

kerkplein. Het is niet noodzakelijk om u van tevoren op te geven. Geschikt 

voor alle leeftijden, zolang u maar kunt fietsen. Dus breng vooral uw 

kinderen mee. 
 

We weten nu nog niet hoe de coronamaatregelen op 23 mei zullen zijn, 

maar we houden daar natuurlijk rekening mee. Daarom is het nu nog niet 

zeker hoe we na afloop de prijsuitreiking organiseren.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


