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Mededelingen 

Nr. 36 24 september 2021 
 

IN DE HEER OVERLEDEN: 

Vrijdag 17 september: Ton Vlek, in de leeftijd van 92 jaar. 

Het afscheid is in familiekring. 

 

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 26 september 2021  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangster: Wies Sarot 

              Cantors 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma 
 

11.30 u: Kleuterkerk 

 

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 03 oktober 2021  
 

10.00 u: Gebedsviering - Malawizondag 

               Voorgangers: Jacqueline van Gaans en Willy Eurlings 

              Ecclesiakoor 
 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 10 oktober 2021  
 

11.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: pastoor J. Skiba 

               Cantors 
 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 17 oktober 2021  
 

10.00 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: Jacqueline van Gaans en Kees van Gestel 

              Ecclesiakoor 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen. 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

19 september: € 98,50  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

OPROEP 

Om een parochie en een locatie goed te laten draaien zijn er mensen nodig 

die verantwoordelijkheid dragen voor een van de vele taken die in belang 

van onze kerkgemeenschap vervult moeten worden. Al vele jaren gebeurt 

dit gepassioneerd door vele vrijwilligers. De tijden veranderen, we hebben 

nu uw hulp nodig. Steeds meer taken komen terecht bij dezelfde persoon.  

Om als parochie maar ook als locatie te kunnen blijven functioneren en de 

 

dingen te doen voor de mensen in onze gemeenschap hebben we hulp 

nodig. Sterker nog we roepen om hulp.  

Onze centrale parochie kent op dit moment een grote onderbezetting in het 

bestuur. Ook de pastoraatsgroep kan zeer goed verlichting gebruiken in de 

vorm meer handen. Zonder mensen is er geen bestuur, is er geen 

pastoraatsgroep.   
 

Heeft u in uw omgeving mensen die willen en kunnen helpen? Wellicht heeft 

u familieleden, vrienden of buren die bestuurlijke capaciteiten hebben of 

vooral erg begaan zijn met de medemens, leg dan contact met ons of met 

Betty van het secretariaat.  Wij hebben ze nodig, wij hebben u nodig. Dank 

u voor uw aandacht en uw bijdrage aan onze gemeenschap.  

De locatieraad  
 

Dinsdagochtendvieringen 
Wist u dat er iedere dinsdagmorgen een viering is in de H. Michaëlkerk?  

De eerste dinsdag van de maand is dat (meestal) een Eucharistieviering en 

de overige dinsdagen zijn dit gebedsvieringen rond het kerkelijk 

morgengebed. Alle vieringen beginnen om 10:00 uur. 

Iedereen is welkom in deze viering, aanmelden is niet nodig. 

 

 

Achterin de kerk ligt de Nieuwsbrief van September. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Malawizondag 3 oktober H. Michaëlkerk, De Bilt 

Op de eerste zondag van oktober is het, zoals gebruikelijk, Malawizondag in 

onze H. Michaëlkerk in De Bilt. Tijdens de viering brengen we ons 

Malawiproject onder de aandacht aan de hand van de bijbellezingen van 

deze zondag en de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus over de zorg en 

beheer van onze schepping. Zo geven we inzicht in de ontwikkeling van het 

duurzame landbouwproject van de zustergemeenschap “Sisters of the 

Blessed Virgin Mary” (SBVM) dat onze Michaël- en Laurensgemeenschap 

ondersteunt. Wij zijn met elkaar verbonden en samen op weg naar 

verbetering van het welzijn van onze medemensen in Malawi en de zorg 

voor de aarde. U wordt van harte uitgenodigd met ons mee te vieren! 

Wilt u ons project ondersteunen? Uw bijdrage is van harte welkom op 

rekeningnummer: 

NL03 INGB 0006 5254 47 

t.n.v. H.H. Martha en Maria Parochie 

Baarn 

o.v.v. Mwanza 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


