
 

 

 

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap 

Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin 

  
Jaargang 3 
september 2021 

Startzondag: opmaat naar weer een 
volle kerk?  

Verder in dit nummer: 

Oude Theresiaschool gesloopt 
Leerhuis: Erik Borgman 



 

  

De vieringen zijn ook te bekijken via www.olvbilthoven.nl/home/rode knop. 

Voor actuele ontwikkelingen, kijk op de website.  

 

Zondag 5 september, 10.30 uur 

23e zondag door het jaar 

Voorganger: René Grotenhuis 

Lector: Nicolette van Doeveren 

Orgel/piano: Jan Meurs  

Intenties:   Kees Vermolen, Lia van Baalen, Servé Notermans, Otger Meuwissen 

 

Zondag 12 september, 10.30 uur 

Startzondag.  Zie pagina hiernaast 

24e zondag door het jaar 

Voorganger: Frans-Willem van de Sande 

Lector: Gerdien Rokebrand 

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk 

Orgel/piano: Irina Boronjenkova 

Intenties:  Virginie Bruns  

  

Zondag 19 september, 10.30 uur 

25e zondag door het jaar 

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard 

Lector: Lidy Smeets  

Orgel/piano: Jan Willem Fijen 

Intenties: Frans Andriessen, Kees Vermolen, Ton Novotny 

 

Zondag 26 september, 10.30 uur; oecumenische viering    

VOORAF RESERVEREN! Zie pagina hiernaast 

26e zondag door het jaar 

Voorganger: Astrid Veldhuis en ds. Landman 

Orgel/piano: Ronald Roosjen 

Intenties: Virginie Bruns 
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Startzondag  

Een volle kerk als op de voorkant? Daar 

verlangen we allemaal naar. Voorlopig 

blijven enkele maatregelen van kracht, zoals 

afstand houden en maximaal 100 mensen in 

de kerk. Daarom dient u specifiek voor de 

oecumenische viering van 26 september te 

reserveren. Maar we gaan eerst een 

feestelijke startzondag vieren, op zondag 12 

september. Het thema is: Toekomstmuziek.  

Ook het OLV-koor gaat weer van start en zal 

de viering muzikaal omlijsten. 

 

Oecumenische viering  

In het kader van de Vredesweek is er een 

oecumenische viering op zondag 26 

september om 10.30 uur in de OLV.  Graag 

tijdige aanwezigheid i.v.m. begeleiding bij 

binnenkomst. 

Voorgangers zijn Astrid Veldhuis (OLV) en 

Ds. Gert Landman (interim-predikant M.C.-

Kerk Den Dolder). Muzikale medewerking 

wordt verleend door zes cantors o.l.v. Alice 

van Eldik met begeleiding van Wim 

Brunsveld. 

 

 

 

 

Aangezien het aantal bezoekers in de OLV 

tot 100 beperkt is, wordt belangstellenden 

gevraagd zich tevoren aan te melden. Per 

email : vieringenolvbilthoven@gmail.com 

of telefonisch via het Kerkelijk Bureau OLV : 

030-228 2655 op werkdagen tussen 10 en 

12 uur.  

Om de oecumenische vredesgedachte te 

onderstrepen zal na afloop van de viering 

een wandeling van ca. 45 min. worden 

gehouden, afgesloten met koffie/thee en 

een broodje. 

Voor deelname aan deze wandeling ook 

graag aanmelden via bovenstaande 

mailadres of telefoonnummer.  

 

 

 

 

 

 

OLV-Beraad; vooraankondiging 

Woensdag 13 oktober, 20.00 uur, in de kerk 

(inloop vanaf 19.30 uur). 

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij 

onze geloofsgemeenschap! 

Meer informatie in het volgende blad.  

  

Bij de vieringen 

mailto:vieringenolvbilthoven@gmail.com
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Deze zomer hadden we weer eens wat 
mediterrane zon op onze gezichten. Met 
het hele gezin aan de Côte d'Azur. Feit dat 
alle drie de kinderen mee gingen, maakte 
deze reis extra bijzonder. Dat was namelijk 
geen vanzelfsprekendheid, maar de "lichte 
aandrang" heeft deze zomer nog haar werk 
gedaan. 
 
Inmiddels ben ik terug en was ik vast van 
plan om zondag 22 augustus weer een 
viering in de OLV bij te wonen. Dat liep 
zondag anders en wat is het mooi dat we de 
vieringen tegenwoordig heel makkelijk 
kunnen terugkijken op de website. 
Die voorziening hebben we in grote mate te 
danken aan de lockdown en de corona-
maatregelen. Aldus brengt die 
beklemmende periode toch ook wat goeds; 
ik verwacht dat dergelijke voorzieningen 
blijvend zullen zijn en dat we daar nog lang 
van kunnen profiteren. 

 

En zo zag ik Frans-Willem van de Sande en 
Hans van Ojen de kaarsen van de 
zevenarmige kandelaar ontsteken. Bij 
iedere kaars werd kracht en gebed gevraagd 
voor een groep mensen die dat zeker 
verdienen en nodig hebben. Mensen op 
Haïti en in Afghanistan. Vluchtelingen. Maar 
ook mensen in onze gemeenschap en 
omgeving. Mantelzorgers en ook de naasten 
die ons ontvallen zijn. 

 
Toen kwam de laatste kaars. Daar werd 
gebed gevraagd voor alles wat ons hart 
beroert en onze aandacht vraagt.  

 

 

 

 

Ik realiseer me dat dat een brede 
omschrijving betreft waar je heel veel 
onderwerpen en situaties of mensen onder 
kunt brengen. Maar ik vond het toch in de 
roos! Het deed mij namelijk als eerste 
denken aan onze OLV, onze gemeenschap 
op zich. Onze OLV beroert ons hart; daar 
twijfel ik niet aan. En onze OLV vraagt ook 
onze aandacht. Dat wil zeggen dat het 
'aandacht vragen' ook daadwerkelijk 
beweging betekent. Beweging door ideeën 
die ontstaan en zich ontwikkelen. Beweging 
door actie. Beweging door geloofsgenoten 
die opstaan en initiatieven nemen. Die 
beweging zorgt er niet alleen voor dat onze 
gemeenschap levensvatbaar en vitaal blijft. 
De vitaliteit wordt ook vormgegeven door 
de beweging die we met onze 
geloofsgenoten teweeg brengen. 
Aldus vormt zich onze identiteit.  

 
Om de beweging op gang te houden, mogen 
we niet stil zitten. Dus roep ik u op: sta op! 
denk mee! doe mee! Er is altijd wat te doen. 

 

 

 

Tonco Roest Crollius 

 

 

 

 

 

 

 

Geloofsgenoten 



6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leerhuis OLV 

 

 

 

UITNODIGING 

Lezing door Erik Borgman over geloven in de 21e eeuw 

 

Erik Borgman is theoloog en leken-dominicaan. Hij heeft diverse boeken geschreven. 

In 2020 verscheen “Alle Dingen Nieuw: een theologische visie voor de 21e eeuw”. Het 

boek werd door de lezers van dagblad Trouw gekozen tot het beste theologische boek 

van het jaar. Voor een stevig theologisch werk is dat opvallend. Het geeft aan hoezeer 

Borgman met zijn boek antwoord geeft op een dringende vraag: wat kun je, wat moet je, 

wat mag je in deze 21e eeuw (nog) geloven? Het is het eerste deel van een drieluik, de 

andere twee delen volgen nog. Maar dit eerste deel is al meer dan de moeite waard. 

De Centrumkerk, de OLV en de Maria Christinakerk hebben Erik Borgman gevraagd om 

zijn inzichten met ons te delen en ons een weg te wijzen bij onze zoektocht naar de 

betekenis van geloofsgemeenschappen in deze tijd. 

De werkgroep Leerhuis OLV verzorgt deze lezing: 

• op maandag 27 september om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

• in de Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42. 

 

U kunt zich aanmelden vóór 17 september via secretariaatolvbilthoven@gmail.com of bij 

Nicole Buijtendijk (030-2740144).  

 

mailto:secretariaatolvbilthoven@gmail.com
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Ga mee naar Maria Magdalena 

Zondag 12 september gaan we naar 

Museum Catharijneconvent in Utrecht om 

de tentoonstelling over Maria Magdalena te 

zien. Dit is een initiatief vanuit de Maria 

Christina Kerk in Den Dolder 

Maria Magdalena is een van de meest 

besproken vrouwen uit de Bijbel. Haar leven 

spreekt tot de verbeelding: gevallen vrouw, 

boetvaardige kluizenaarster, mystica of 

geliefde van Jezus. Wetenschappers zijn het 

nog altijd niet eens. In de tentoonstelling 

vertellen schilders, experts en beeldend 

kunstenaars in films en audiotour over wie 

zij volgens hen was.  

Wie is Maria Magdalena voor u?  

We vertrekken met de trein van 13:10 uur 

van station Den Dolder en komen om 13:25 

uur aan op Utrecht Centraal. Daarna 

wandelen we  naar het museum. Voor 

houders van de museumjaarkaart geldt een 

toeslag van € 3. We mogen met 15 personen 

tegelijk naar binnen.  Van 14:15 tot 15:00 

uur krijgen we in het auditorium op de 

begane grond een interactieve inleiding 

over de expositie. Daarna kunnen we op 

eigen gelegenheid de tentoonstelling 

bekijken. Bezoekers wordt gevraagd 

anderhalve meter afstand te houden.  

Na afloop is er gelegenheid in het museum, 

op het terras of in de stad met elkaar nog 

iets te drinken en na te praten.  

 

 

 

 

Opgave bij Henriëtte Lopulalan, telefoon 

06-37601396.     E-mail: 

helopulalan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 



 

 

 

Dank, Arja! 

Zoals velen van u weten, is Arja een 

duizendpoot en zet zij zich al jaren in voor 

onze geloofsgemeenschap vanuit allerlei 

taken en functies.  Dit doet zij met veel inzet 

en plezier. Maar aan één taak komt er nu 

een einde en dat is de voorbereiding van de 

eerste heilige communie.  Zij heeft dit 22 

jaar gedaan en u kunt ook binnenkort een 

interview met Arja lezen over al die jaren. 

Aan het einde van de eerste 

communieviering op 21 juli, mocht ik Arja 

namens ons allen in het zonnetje zetten en 

haar ontzettend bedanken voor haar 

tomeloze energie en inzet en 

enthousiasme. En ik realiseerde me dat de 

eerste kinderen die onder haar hoede  

 

 

 

waren, nu al dertig jaar oud zijn! Bijna niet 

te bevatten. Ook werd Arja’s man Mark 

bedankt, die jarenlang foto’s van de eerste 

communievieringen heeft gemaakt, dochter 

Karin, die heel vaak gezongen heeft tijdens 

deze vieringen (ook deze laatste keer) en 

dochter Judith, die vaak heeft meegeholpen 

met het maken van originele versieringen. 

Pastoor Skiba sprak daarna ook zijn dank uit 

voor de bijzonder fijne samenwerking met 

Arja, al die jaren, met en hij vond het - net 

als wij - ook jammer dat hier nu een einde 

aan komt. Gelukkig blijft Arja binnen onze 

geloofsgemeenschap gewoon doorgaan 

met andere dingen. Dus: Arja gaat niet weg, 

ze blijft!!! 

Janine Noten 

Nieuws 



8 

 

 

 

 

Oude Theresiaschool gesloopt 

 

Al vanaf de oprichting is aan de OLV kerk de 

katholieke Theresiaschool verbonden. 

Rechts van de kerk staat nu de nieuwe 

school, maar links stond de oude school. De 

oude school is deze maand gesloopt. Naar 

verwachting worden hier huizen gebouwd.  

De oude school kwam in september 1925 

gereed, ongeveer tegelijk met de OLV kerk. 

Tot 1928 beschikte de school over twee 

leslokalen. Daarna werden er regelmatig 

lokalen bijgebouwd, naar ontwerp van 

Herman Kroes. In 1976 vond een grondige 

verbouwing plaats waarbij de 

karakteristieke vormen van de 

oorspronkelijke ingangspartij van het 

schoolgebouw zijn verdwenen. In 2008 

verhuisde de school naar het huidige 

moderne gebouw aan de andere kant van 

de kerk. Sindsdien werd het oude gebouw 

gebruikt door kunstenaars en therapeuten 

onder de naam DOTS (De Oude 

Theresiaschool) . Nu is dus het doek 

gevallen.  

 

 

 

 

 

Meerdere parochianen bewaren mooie 

herinneringen aan de school. Mieke Mondé 

kwam er vaak om haar man Ed bij te staan, 

die ruim 30 jaar schooldirecteur was, van 

1973 tot 2003. Mieke wist de slopers nog 

net op tijd de eerste steen te ontfutselen.  

 

Direct achter de school ligt ons kerkhof. 

Destijds waren beide terreinen eigendom 

van de parochie. De achtermuren van de 

school waren tevens de scheidingsmuren. 

Nu het eigendom gesplitst is (het gesloopte 

terrein is van de gemeente) was er ineens 

een probleem. Want door de muren te 

slopen, was er ineens geen erfscheiding 

meer.  

 

Nieuws 



Beheerders Homme Heringa en Philip 

Vos moesten praten als Brugman om 

van de gemeente een nieuwe 

betonnen schutting gedaan te krijgen. 

Die we ook nog voor de helft moeten 

betalen. Hopelijk wordt de nieuwe 

situatie ook weer een net geheel, dat 

recht doet aan het historische karakter 

van kerk en kerkhof.  

 

OLV koor weer begonnen 

 

Op 24 augustus kwamen de leden van 

het Onze Lieve Vrouwekoor weer 

samen voor een repetitie in de kerk, na 

ruim 17 maanden coronastilte. 

Weliswaar heeft een aantal van de 

leden als cantor gezongen in de 

vieringen, zodra het weer kon. Maar de 

meerderheid had al die tijd niet meer 

kunnen zingen.  Op de startzondag 12 

september zal het koor weer voor het 

eerst de viering opluisteren met hun 

zang.   

De school voor en na de sloop, vanaf het kerkhof 
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Zoekt u een kritisch katholiek tijdschrift? 

Velen van ons zijn opgegroeid met een 

overvloedige keuze aan literatuur over 

geloof en religie, kerk en maatschappij. De 

kerkelijke cultuur omarmde ons altijd en gaf 

duidelijke voorschriften en zingeving. 

Momenteel leven wij in een seculiere 

samenleving, waarin oude godsbeelden en 

traditioneel-kerkelijke richtlijnen niet of 

veel minder harmoniëren met ons moderne 

mens- en wereldbeeld. De inspirerende 

Acht-Mei-Beweging bestaat niet meer, 

waardoor we min of meer in het luchtledige 

zwemmen. Er is echter één Beweging blijven 

bestaan, die landelijk steeds meer leden 

krijgt: de Mariënburgvereniging, met een 

kritisch eigentijds tijdschrift dat er mag zijn: 

het Mariënburg Magazine, dat 5x per jaar 

verschijnt.  

 

In het laatste nummer van juli b.v. spreekt 

de redactie (prof. H. v.d. Akker) over de 

komende Bisschoppensynode, die paus 

Franciscus heeft aangekondigd voor najaar 

2023, met inspraak vooraf van  gelovigen uit 

alle bisdommen.  Dit wordt een hele route: 

beginpunt van het proces is een raadpleging 

van “het Volk Gods”, waarbij de 

bisschoppen duidelijk gevraagd wordt te 

luisteren naar de geloofsmeningen (“sensus 

fidelium”) van de gelovigen, met een citaat 

van Theresia van Avila: “Alles groeit van 

onder naar boven – niet van bovenaf”.   

 

 

 

 

        

Deze 1e stap is gepland  voor najaar 2021 -

2022. Met name in Duitsland leeft dit al 

sterk (meer ruimer-denkende bisschoppen). 

De 2e stap is vanaf najaar 2022, wanneer alle 

meningen per bisdom en vervolgens per 

kerkprovincie, verzameld worden in een 

document dat opgestuurd moet worden 

naar Rome. Een pauselijk slotdocument 

vormt dan de agenda voor de algemene 

Bisschoppensynode in najaar 2023. Het is 

een poging van de paus om weer nieuw 

leven te blazen in de kerk, vanuit het 2e 

Vaticaans Concilie, waar alles gericht was op 

het belang van “het Volk Gods”. De grote 

vraag is, aldus de redactie, hoe onze 

bisschoppen om zullen gaan met dit 

synodale pad, m.n. de 1e en 2e stap. 
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Ingezonden brief 



Ik noem dit onderwerp nadrukkelijk, omdat 

het ook in de geest is van onze OLV-

geloofsgemeenschap. De redactie van het 

Mariënburg Magazine zal er ook veel 

aandacht aan schenken. Evenzo komen in 

dit tijdschrift vele andere eigentijdse visies 

en situaties ter sprake, die met de 

geloofsontwikkeling in kerk en samenleving 

te maken hebben. Om deze en andere 

redenen komt er nu ook samenwerking met 

“Bezield Verband Utrecht”, dat zich 

voorheen bezig heeft gehouden met lokale 

geloofsgemeenschappen in de knel, i.v.m. 

kerksluitingen etc. 

U kunt dit Mariënburg Magazine bestellen 

bij het secretariaat: 030 – 2751989,  

secretariaat@marienburgvereniging.nl  

(PS: onze Nicole Buijtendijk is sinds 2019 

secretaris!). Een abonnement kost 35 euro 

per jaar. 

Informatie en aanmelden kan ook via 

www.marienburgvereniging.nl/meedoen. 

 

Van harte mag ik dit tijdschrift bij u 

aanbevelen; de moeite waard! 

       

Gerard Weersink 

 

PS.     

Ook is er OpZien, de gratis digitale 

nieuwsbrief van Mariënburg en De 

Roerom, voor mensen die vanuit de 

waarden van de christelijke traditie 

betrokken bij samenleving en kerk. 

 

 

 

 

 

Voorbereiding Eerste Communie 

Gaat uw kind naar groep 4?  

Wij starten in september met de 

voorbereiding van de Eerste Heilige 

Communie.  

De voorbereiding is leuk en leerzaam. Deze 

bestaat uit een aantal Godly Play-verhalen 

op zondagochtend (op zolder in de kerk) en 

een map met hoofdstukken (informatie en 

kleine opdrachten) waarmee u thuis met uw 

kind aan de slag kunt.  

Er is een informatieve ouderavond op 

donderdag 16 september om 20.00 uur in 

de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk, 

naast de school. 

Aanmelding (voorbereiding en 

ouderavond): 

secretariaatolvbilthoven@gmail.com. 

Contactpersoon: Nicole Buijtendijk 
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Nieuws 

mailto:secretariaat@marienburgvereniging.nl
http://www.marienburgvereniging/
mailto:secretariaatolvbilthoven@gmail.com


 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in een kerk die haar deuren 

wijd openzet,  

waar iedereen welkom is en niemand 

buitengesloten wordt,  

die geen onderscheid maakt tussen 

man en vrouw,  

tussen goed en slecht,  

waar ieder heilig en zondig is,  

die geen rangen en standen kent,  

waar allen van hoog tot laag  

werkelijk broeders en zusters zijn,  

die haar eigen grenzen overschrijdt  

en een Tafel bereidt voor allen  

die zich tot Jezus Christus bekennen,  

die het woord van God in dialoog 

belijden  

en waar communio hand in hand gaat 

met communicatie,  

die niet heerst, maar dient, waar recht 

gedaan wordt aan allen,  

die niet denkt aan eigen roem,  

maar de kleinen eert en hen optilt uit 

hun vernedering,  

die op uittocht is naar de werkelijke 

bevrijding voor allen,  

die haar crisis te bovenkomt en blijft 

getuigen  

van de hoop die in haar leeft. 

Ton Baeten 

 

  

Gelezen in Mariënburg Magazine 
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catechese 

Eerste Communieviering 

 

Zondag 11 juli was het eindelijk zover: de Eerste Communieviering. Het thema van deze 

viering was Groeien. Eén van de ouders las een prachtig verhaal over Opgroeien, wat 

menigeen geraakt heeft. De kinderen hadden mooie, kleurige tuinen gemaakt als 

versiering, dus een verhaal over zo’n prachtige tuin, waar alles de ruimte krijgt om te 

groeien, kon niet ontbreken. De evangelielezing was de parabel van de zaaier: het zaad 

heeft goede aarde nodig om te kunnen groeien. En toen kwam het belangrijkste 

moment voor de kinderen: het ontvangen van de H. communie. Met grote aandacht 

hebben ze dit moment beleefd. 

Het was een beetje andere viering dan voorgaande jaren, zonder kinderkoor o.l.v. de 

altijd enthousiaste Elaine van Grootel. Gelukkig hebben Arie Perk en Karin Santer voor 

een feestelijke muzikale omlijsting van de viering gezorgd. 

Voor mijzelf was het een bijzondere viering: mijn laatste Eerste Communiegroep. Na 22 

jaar, waarin ik met veel plezier 670 communicanten heb mogen voorbereiden, is het tijd 

om een stapje terug te doen. Van de interactie met de kinderen heb ik genoten. Daarom 

zeg ik graag: Dank aan alle kinderen die ik heb mogen voorbereiden voor de leuke, 

gezellige, maar soms ook lastige momenten. Dank aan alle ouders voor hun 

betrokkenheid en praktische hulp. En dank aan alle werkgroepleden, met wie ik in de 

loop der jaren heb mogen samenwerken.   

                                                                                                        De Communicanten van 2021 

Arja Santer 

 

 

 

Communicanten aanmelden  

voor het komend seizoen?  

Kijk op pagina 11 

 



  

Vormselvoorbereiding 
 

Zondag 19 september zal om 11.00 uur de – uitgestelde - Vormselviering zijn in de 

Nicolaaskerk in Baarn.  

 

Komend schooljaar zal de vormselvoorbereiding voor kinderen uit de groepen 7 en 8 

zijn. De eerste brief is al verstuurd. Mocht u de brief niet ontvangen hebben, dan kunt 

u contact opnemen met Arja Santer, arjasanter@gmail.com  

 

Gezinsviering  

Sinds februari 2020 zijn er helaas geen gezinsvieringen meer geweest. Voor de 

toekomst van de kerk is het echter heel belangrijk dat we de kinderen en jeugd blijven 

betrekken bij de OLV. Dat was het afgelopen jaar door corona heel moeilijk. Daarom is 

het des te belangrijker om na de zomervakantie weer te beginnen met het vormgeven 

van gezinsvieringen. Omdat we, wegens te lage bezetting, op dit moment geen 

kinderkoor hebben, zal dit nog wat meer inspanning en creativiteit vragen. Het is voor 

kinderen belangrijk dat zij een rol vervullen in de vieringen, dat ze actief betrokken zijn. 

Graag roepen we u dan ook op om de Werkgroep Gezinsvieringen te komen versterken 

en mee te denken hoe we onze kinderen enthousiast kunnen blijven houden voor ons 

mooie geloof. We denken hierbij ook aan jongeren boven de 15 jaar. Het kost niet veel 

tijd en samen kunnen we ervoor zorgen dat ook de voorbereidingsavonden gezellig en 

inspirerend zijn! 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jolanda Kluin per    

e-mail: j.kluin@amsterdamumc.nl 

 

Via deze weg neem ik afscheid van de werkgroep Gezinsviering. Gedurende een lange 

reeks van jaren heb ik met veel plezier aan gezinsvieringen en kinderwoorddiensten 

meegewerkt. Het is nu tijd om het stokje over te dragen.  

Arja Santer 

 

 

 

 

catechese 
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Lief en Leed 
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Informatie 

Financiële en kerkhofadministratie 

Nicole Buijtendijk 

030 2740144  

secretariaatolvbilthoven@gmail.com 

Bereikbaar ma, wo en vr  

09.00-12.30 uur 

 

Bankrekeningnummer en 

kerkbijdrage 

NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha 

en Mariaparochie, locatie OLV 

 

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof 

06 23785707 (Philip Vos) 

 

Verzoek om ziekenbezoek en 

dopen 

via de kerktelefoon 06 45032862 

secretariaatolvbilthoven@gmail.com 

 

Redactie  

Peter Leermakers, 030 2250628 

 
Vanwege de nieuwe wet bescherming van 

persoonsgegevens mogen wij niet zomaar foto’s 

plaatsen waarop mensen herkenbaar zijn. Het is 

ondoenlijk om iedereen vooraf toestemming te 

vragen, In voorkomende gevallen betrachten wij 

de uiterste zorgvuldigheid om uw privacy te 

waarborgen. 

 

 

Iedere zaterdag om 10.30 in de 
kapel van de Schutsmantel. 
 
4 sept   mw. Astrid Veldhuis 

11 sept dhr. Frans W vd Sande 

18 sept  pastor A. v.d.Boogaard 

25 sept pastor Gerard Weersink 

2 okt   mw. Astrid Veldhuis 

 

 

 

 

 

Geen vieringen 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen Schutsmantel 

Op 9 augustus is mevrouw Leny Hugens-La 

Haye overleden. Leny was een betrokken, actieve 

parochiaan. De afscheidsviering was in besloten kring. 

 

Op 6 augustus is mevrouw Miep Brinkmann- van den 

IJssel overleden. Zij is 87 jaar oud geworden.  

 

Op 6 juni overleed Clara Sanders-Peters  in 

Schutsmantel, in de leeftijd van 96 jaar.  

 

Op 22 mei is in villa Hoefstaete in Bosch en 

Duin  Adriana Bekkers-Brooijmans overleden, 96 jaar 

oud.     

 

 



 

 

Notarissen Houwing en van Beek 
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!” 

030  2290811  Bilthoven 
www.houwingvanbeek.nl 

 

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o. 
Samantha Drent 

030  2901451 
www.drentuitvaartverzorging.nl 

 

Luxe Bakker Krijger 
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40 

Bilthoven 
030 2282912 

 

Barbara uitvaartverzorging 
Utrecht 

030 2966666 
www.barbarauitvaart.nl 

 

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.  
-Persoonlijke grafmonumenten- 

030 2516955  Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl 

 

Spar Jan Mons, Bilthoven 
Bilderdijklaan 106 

030 2282180 
www.sparmons.nl 

 

Van Doeveren  Buro voor Architectuur 
nieuwbouw en restauratie Frankrijk 

033 2773152  Scherpenzeel 
www.vandoeveren.nl 

 

Haarmode Capello 
Bilderdijklaan 108 

Bilthoven 
030 2257015 

 
ROEST CROLLIUS DE JONG 

advocaten 
www.rc-dj.nl 

 

ERA Makelaardij Coljee 
Verkoop, taxatie  

Bilthoven, Den Dolder 
030 2202940   info@coljee.nl   

Colofon 

 

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 
 
Kerkelijk Bureau 
Gregoriuslaan 8,  T: 030-2282655 
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties. 
 
Meer adressen en bankinformatie vindt u 
op het colofon op de vorige pagina en op 
onze website:  
www.olvbilthoven.nl 
 

 

 

 
 

Kopij  
 

Aanleveren via  samenolv@gmail.com 
 
Kopijdatum volgende nummer:   
20 september 
Looptijd: 1 tot 30 oktober 2021 
 

http://www.drentuitvaartverzorging.nl/
http://www.barbarauitvaart.nl/
http://www.steenhouwerij-jansen.nl/
http://www.sparmons.nl/
http://www.vandoeveren.nl/
http://www.rc-dj.nl/
mailto:info@coljee.nl
mailto:samenkerkolv@cs.com

