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Hallo allemaal, 

De vakantie staat voor de meesten voor de deur. Dat betekent dat sommigen 

vertrekken naar het buitenland of in eigen land blijven. Voor een aantal 

mensen wordt het stiller, de familie is tijdelijk weg. Het is goed om met name 

in de komende anderhalve maand goed naar elkaar om te blijven kijken.  

Naar verwachting zal de volgende nieuwsbrief in september verschijnen tenzij 

er dringende zaken zijn die we met u willen delen. We wensen u een hele 

fijne zomer! 

Maria en Stephan 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

VIERINGENROOSTER 

 
• Zondag 1 augustus, 18e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering, 

voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier 
• Dinsdag 3 augustus, 10:00 Eucharistieviering 

• Zondag 8 augustus, 9:00 Eucharistieviering 
• Dinsdag 10 augustus, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 15 augustus, 9.00 Maria ten Hemelopneming, Eucharistieviering, 
voorganger: K. Smits 

• Dinsdag 17 augustus, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 22 augustus, 21e zondag door het jaar, 10.00 gebedsviering, 
voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel 

• Dinsdag 24 augustus, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 29 augustus, 22e zondag door het jaar, 9.00, Communieviering, 

voorgangers: W. Sarot 
• Dinsdag 31 augustus. 10:00 gebedsviering 

• Zondag 5 september, 23e zondag door het jaar, 10.00, voorgangers: W. 
Kremer en I. Elsevier 

• Dinsdag 7 september,10.00 Eucharistieviering 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Juli/augustus 2021  
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• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 

uur uitgezonden via Kerkomroep. 
 
 
 
NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

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 Klabbers-Nienaber, laatst bekende adres was Fazantenkamp 110, 

Maarssenbroek. 
 

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

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

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

 

 

  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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Geloofsgesprek van 13 juni vanuit Baarn. 
 

Voorafgaand aan de Eucharistieviering, zondag 13 juni vond een 

geloofsgesprek plaats. Leo Fijen praat met Annemarie van Diepen-

Scheerboom, als kind woonden zij met haar ouders in Bilthoven en waren 

trouwe bezoekers van de Laurenskerk.  

Zij sprak in juli 2013 paus Franciscus toe tijdens de welkomstceremonie van 

de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro, een moment dat grote indruk op 

haar maakte. 

 

Na haar ontmoeting – inclusief 

omhelzing – met paus Franciscus 

tijdens de WereldJongerendagen in 

Rio de Janeiro trouwde ze, werd 

moeder en ging biologieles geven op 

een middelbare school. In al die 

drukte schoot het geloof er meer bij 

in dan ze gedacht had.  

Ze vertelt: “Ik denk niet dat God daar boos op is of zo. Maar stel je voor dat 

je een hele goede vriend of vriendin hebt en zegt: ja sorry maar ik heb het nu 

even veel te druk, dan zal die vriend dat heus wel begrijpen als keuze maar 

misschien ook niet goed vinden, omdat hij denkt: Ja maar in zo’n periode wil 

ik er juist voor je zijn.” 

God blijft echter aan de deur van je hart kloppen, ook bij moeder en docent 

Annemarie. En dus ging haar gelovige hart sneller kloppen en werd ze weer 

actief in de Nicolaaskerk van Baarn, tot haar grote vreugde. 

Online (terug)kijken:  Geloofsgesprek 

 

  

https://www.aartsbisdom.nl/paus-maakte-indruk-op-nederlandse-annemarie-scheerboom/
https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/13-06-2021/KN_1726385
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

DE NALATENSCHAP VAN KARDINAAL SIMONIS 
 

In september 2020 overleed kardinaal Simonis. Bijzondere voorwerpen uit 

zijn nalatenschap zijn nu ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Pia 

Verhoeven is erfgoedspecialist van dat museum. Zij vertelt in een nieuwe 

video op katholiekleven.nl over de staf die hij op 39-jarige leeftijd ontving 

bij zijn bisschopswijding in Rotterdam, over een mijter van kardinaal Simonis 

en over de ring die hij ontving in Rome toen hij als aartsbisschop van Utrecht 

kardinaal werd in 1985. 

 

“De voorwerpen, of eretekenen, verwijzen naar een formeel ambt van 

bisschop en kardinaal,” vertelt Pia Verhoeven. Ze laat zien hoe de staf en ring 

verbonden zijn met de geschiedenis van de Kerk in Nederland, na het Tweede 

Vaticaans Concilie. Het zijn ook heel persoonlijke voorwerpen: “Ze komen ook 

heel dicht bij de mens achter het ambt. Immers de ring en de mijter worden 

toch op en aan het lichaam gedragen.” 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk is ook de kelk van kardinaal Simonis. Daarop zijn de symbolen 

van de vier evangelisten aangebracht. Kardinaal Simonis ontving de kelk van 

zijn ouders toen hij priester werd gewijd. Een sierlijke inscriptie in de voet 

getuigt daarvan. 

Bekijk de video:  https://youtu.be/rPSykaukP_0    

https://www.katholiekleven.nl/
https://youtu.be/rPSykaukP_0
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Tot acoliet aangesteld in het kader van opleiding tot 

permanent diaken  

Eind juni stond in het teken van de afsluiting van het studiejaar op het 

Ariënsinstituut. Op vrijdag 25 juni was het de beurt aan de 

priesterstudenten en op zaterdag 26 juni werd het cursusjaar voor de 

diakenstudenten en de toekomstige catecheten en diaconaal assistenten 

feestelijk afgesloten. 
 

De slotmiddag van de priesteropleiding begon met een plechtige 

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal waarin mgr. H. Woorts de 

celebrant was. Hij preekte naar aanleiding van de lezingen over geduld en 

vertrouwen. 
 

Tijdens deze viering werd Dennis Mastwijk tot acoliet aangesteld en James 

Keuben ontving de aanstelling tot lector. Voor beiden is dit een verdere stap 

op de weg naar het priesterschap. Dennis begint na de zomer aan zijn 

pastorale stage in Hengelo, Delden en Borne en omgeving en James begint 

aan het tweede jaar van zijn master. 

 

Op zaterdagmorgen vond de slotbijeenkomst plaats van de opleidingen tot 

permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Mgr. Th. Hoogenboom 

was de hoofdcelebrant in de Eucharistieviering in de kathedraal waarin twee 

diakenkandidaten tot acoliet werden aangesteld. Antoon van Gaans (De Bilt) 

en Richard Meijer (Hoonhorst) doen momenteel hun pastorale stage in een 

van de parochies van het aartsbisdom en hopen aan het begin van het nieuwe 

kalenderjaar gewijd te kunnen worden.  

Mgr. Hoogenboom stond in zijn preek stil bij de Romeinse centurion, die Jezus 

vroeg om zijn dienaar te genezen. “Vandaag ontmoeten we in het Evangelie 

onze Heer Jezus Christus als geneesheer, als medicus. Maar niet een medicus 

die zijn heilzame werk doet in de steriele omgeving van een ziekenhuis,” 

aldus mgr. Hoogenboom “Paus Franciscus zei ooit in een toespraak voor het 

Angelusgebed: ‘De menigte, getekend door lichamelijk lijden en geestelijke 

ellende, vormt als het ware ‘de vitale omgeving’ waarin Jezus’ zending wordt 

volbracht, bestaande uit woorden en gebaren die helen en troosten.  

Jezus is niet gekomen om redding te brengen in een laboratorium: Hij preekt 

niet in een laboratorium, los van de mensen: Hij is te midden van de 

menigte! In het midden van de mensen! Bedenk dat Jezus het grootste deel 

van zijn openbare leven op straat doorbracht, onder de mensen, het 

Evangelie predikend, lichamelijke en geestelijke wonden helend.’ … Het 

https://www.ariensinstituut.nl/
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Evangelie van vandaag nodigt ons uit om in het voetspoor van de centurion 

Jezus te vertellen over ons lijden of het lijden dat we op onze levensweg 

tegenkomen, vooral in onze broeders en zusters die we ontmoeten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hoogenboom benadrukte dat de aanstelling tot acoliet een belangrijk 

markeringspunt is in de voorbereiding op de diakenwijding: “Hierdoor worden 

jullie bevestigd op de weg van opleiding en vorming die jullie gaan. De acoliet 

is aangesteld om de diaken bij te staan en om de priester te dienen. Het is 

dus zijn taak de misdienaars bij te staan, de diaken en de priester bij te staan 

in de liturgische handelingen, in het bijzonder bij de viering van de H. Mis.” 
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https://www.aartsbisdom.nl/ariensinstituut-afsluiting-van-het-studiejaar 

  

https://www.aartsbisdom.nl/ariensinstituut-afsluiting-van-het-studiejaar


 
8 

 

 

HEILIGEN 

Maria ter Sneeuw, Rome, Italië; † 432 

Feest 5 augustus 

Op deze dag wordt het feest gevierd van de 

kerkwijding van de Santa Maria Maggiore te Rome 

in 432. Op de plaats waar deze kerk staat, de 

Esquilijnse heuvel, stond al een klein Mariakerkje, 

dat in de eeuw daarvoor door paus Liberius († 366) 

was gesticht. In die tijd was Maria als heilige juist 

in opkomst. Ze nam zeker nog niet zo'n grote 

plaats als nu. 

De verering van Maria zou met ingang van 431 een 

grote vlucht nemen. In dat jaar werd er te Efese 

een groot oecumenisch concilie gehouden, waar 

bisschoppen van over de toenmalige, hele wereld 

bijeen waren.  

De afgelopen jaren was er in de Kerk veel 

gediscussieerd over de persoon van Jezus. En men 

was tot de slotsom gekomen dat Hij én God én 

mens was. Toen op dat front de rust een beetje 

weerkeerde, deed zich de volgende vraag voor. 

Wat betekende dit alles voor Maria, zijn moeder? Het Concilie van Efese 

vaardigde af dat Maria de eretitel toekwam 'Moeder Gods' (Theo-tokos). 

Vanaf dat moment gaat Maria een steeds groter plaats innemen in de devotie 

van het christenvolk, en dus ook in de afbeeldingen en de verhalen. 

Paus Sixtus III († 440) trad aan in 432, één jaar na het Concilie. Hij liet 

onmiddellijk het bescheiden kerkje van Maria vergroten: Santa Maria 

Maggiore: de vergrote Santa-Mariakerk. 
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Pius X (gedoopt Giuseppe Melchiore Sarto), 

Rome, Italië; paus; † 1914. 

Feest † 20 & 21 augustus 

Hij werd op 2 juni 1835 geboren in een 

eenvoudig gezin in het Italiaanse plaatsje Riese 

bij Castelfranco Veneto in het bisdom Treviso; 

indertijd maakte dat nog deel uit van 

Oostenrijk-Hongarije. Zijn ouders waren zo arm 

dat de kleine Giuseppe elke dag de 4 kilometer 

lange weg naar school op blote voeten aflegde 

om zijn dure leren schoenen te sparen. Hij wilde 

priester worden en kwam aanvankelijk op het 

kleinseminarie van Treviso terecht. Het 

grootseminarie volgde hij te Padua, van waaruit 

hij de pastoor van het plaatsje Tombolo 

assisteerde. Deze had een hoge dunk van zijn stagiaire. 

Zijn wijding volgde in 1867, waarna hij werd benoemd tot parochiepriester in 

Salzano. Paus Leo XIII († 1903) wijdde hem in 1884 tot bisschop van Mantua 

en in 1893 volgde zijn benoeming tot kardinaal en patriarch van Venetië. 

Na de dood van paus Leo werd hij op het conclaaf van 4 augustus 1903 tot 

zijn eigen verrassing tot paus gekozen. De gedoodverfde kandidaat, Leo's 

secretaris, kardinaal Mariano Rampolla del Tindarona, werd geweerd door een 

veto van Oostenrijk. 

Giuseppe koos als pausennaam Pius X. Een van de eerste besluiten die hij 

nam, was het uitvaardigen van een verbod op welke staatsinmenging dan ook 

bij een pauskeuze. 

Als paus zette hij de sobere en eenvoudige levenswijze voort de hij tot dan 

toe ook als kind, seminarist, priester en kerkvorst had gepraktiseerd. Zijn 

wapenspreuk luidde: 'Alle dingen in Christus herstellen'. 

Hij is de paus die de dagelijkse communie bevorderde, waarbij hij verwees 

naar de bede uit het Onze Vader: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Ook 

vervroegde hij de leeftijd van de Eerste Communie tot zeven jaar. Daarnaast 

legde hij sterk de nadruk op het leren van de Catechismus (beknopte 

geloofsleer) door kinderen, juist als ze nog klein waren, want dan waren ze 

nog het meest ontvankelijk, en ze zouden met deze kennis een schat voor het 

leven bezitten. Daarnaast voerde hij een aantal hervormingen door in de 

liturgie. 
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Tot zijn verdere verdiensten behoren nog de hervorming van de Romeinse 

Curie, het kerkelijke ambtenarenapparaat, en de grondlegging van het 

kerkelijk wetboek, de 'Codex Iuris Canonici'. Vanaf 1909 deed hij een- of 

tweemaal per maand een soort staatsblad van het Vaticaan verschijnen, de 

'Acta Apostolicae Sedis', waarin alle officiële teksten van de Apostolische stoel 

worden gepubliceerd. 

Hij keerde zich fel tegen liberale, niet-orthodoxe uitingen en vormen van de 

katholieke leer en veroordeelde in 1907 het opkomend Modernisme. 

Als reactie daarop was hij een krachtig voorstander van het Integralisme. 

Tegen het einde van zijn leven was hij ernstig verzwakt. Hij leed aan 

longontsteking. Geschokt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 

bezweek hij aan zijn ziekte te Rome op 20 augustus 1914. 

 

Dood van Johannes de Doper, Jeruzalem, 

Palestina; martelaar; † ca 30. 

Feest 29 augustus.  

Viert de kerk op 24 juni Johannes’ geboorte; op 

29 augustus wordt zijn dood herdacht. Daarover 

wordt verteld in de synoptische evangelies. 

Daar horen wij hoe Johannes optreedt als doper 

bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods 

aankondigt. Hij roept op tot bekering van het 

hart; en wijst zijn gelovige toehoorders erop dat 

geloven niet erfelijk is, maar bestaat in een 

relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar 

ieder ook zijn of haar eigen antwoord op moet 

geven door middel van een passende 

levenswijze. 

 

Herodes laat Johannes arresteren, wanneer hij 

kritiek levert op diens relatie met Herodias, de 

vrouw van zijn broer. Vanuit zijn gevangenis laat 

Johannes een keer aan Jezus vragen of Hij nu 

werkelijk de Messias is. Spreekt daar twijfel of 

zelfs vertwijfeling uit? Had Johannes gehoopt dat 

Jezus als Messias hem zou komen bevrijden? 

https://www.heiligen.net/wb/martelaar.php
https://www.heiligen.net/wb/synoptici.php
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Jezus laat aan Johannes antwoorden, dat hij op de tekenen van de 

Messiaanse tijd moet letten: doven horen, blinden zien, zieken worden 

genezen en aan armen wordt het Koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders 

zegt Jezus, dat Hij in Johannes de Voorloper ziet. Het volk meende dat de 

Messias niet zou verschijnen, zonder dat Elia eerst zou terugkeren om voor 

Hem uit te gaan. Welnu, aldus Jezus, Elia ís teruggekeerd... En we herinneren 

ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de Jordaan werd getekend, 

zoals Elia getekend wordt in de oude boeken: verblijvend in de woestijn; 

gehuld in een kleed van kameelhaar; een leren riem om zijn gordel; zich 

voedend met sprinkhanen en wilde honing. 

Herodes luisterde graag naar hem.  

Kennelijk liet hij hem geregeld uit zijn gevangenis halen en voor zich 

optreden? Of schreeuwde Johannes van onder uit zijn kerker zo hard dat het 

door het paleis schalde? Dat alles zal Herodias extra verontrust hebben. Zij 

grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar geboden wordt. Als hun 

dochter Salome een verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een aantal 

grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke beloning die 

ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes 

de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, maar kan niet meer terug. Als 

Johannes' leerlingen ervan horen komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige 

begrafenis.  
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BEZINNING      

We kunnen de aanwezigheid van God veronachtzamen, maar wij kunnen haar 

nergens ontwijken.  

De wereld is overvol van Gods aanwezigheid.  

Overal beweegt Hij zich incognito.  

En het is niet gemakkelijk in dit incognito door te dringen.  

Het lastigste is om steeds weer opnieuw aandachtig te zijn.  

Eigenlijk moet je wakker worden, of meer nog: wakker blijven 

 

 C.S. Lewis, Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


