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Inleiding door redactie 

Beste allemaal,  

De startzondag is aanstaande. De maatregelen zijn steeds meer versoepeld. 

Het Ecclesiakoor zingt nog niet met volledige bezetting, maar wel met een 

groeiend aantal. Fijn om elkaar na de vakantie weer te morgen ontmoeten. 

Maria en Stephan 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 
VIERINGENROOSTER 

 
• Zondag 12 september, Startzondag, 24e zondag door het jaar, 11:00 

communieviering, voorganger: W. Sarot, m.m.v. Ecclesiakoor  
• Dinsdag 14 september, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 19 september, 25e zondag door het jaar 10:00 gebedsviering, 
voorgangers: J. Vroom en K. van Gestel 

• Dinsdag 21 september, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 26 september, 26e zondag door het jaar, 10:00 communieviering, 

voorganger: W. Sarot  
• Dinsdag 28 september, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 3 oktober, Malawizondag 27e zondag door het jaar, 10.00 

gebedsviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings m.m.v. Ecclesiakoor 
• Dinsdag 5 oktober,10:00 Eucharistieviering 

 
 

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

•  
• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 

uur uitgezonden via Kerkomroep.  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

 

 

 

 

 

 

De volgende Kleuterkerk is op : 

Zondag 26 september om 11.30 uur 

In de Michaelkerk. 

Doelgroep: voor kinderen van 0 tot ongeveer 6 jaar met begeleiding. 

Een half uurtje luisteren naar een verhaal, liedjes zingen, bidden en een 

kaarsje aansteken. 

Na de viering limonade met wat lekkers. 

Van Harte welkom allemaal! 

Graag aanmelden bij kleuterkerkdebilt@gmail.com 

De Kleuterkerk is een initiatief van 3 kerken: Dorpskerk, 

Michael/Laurensgemeenschap en de Oosterlichtkerk. 

 

mailto:kleuterkerkdebilt@gmail.com
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Michael/Laurensgeloofsgemeenschap 

1e H. Communie project 

 

 

 

 

Wil je ook meedoen met de voorbereidingen voor de  

1e H. Communie? 

Kinderen in  groep 4 of hoger kunnen zich aanmelden voor het seizoen 2021/ 

2022 

(ouders die hun kind al opgegeven hebben hoeven niet nogmaals te 

reageren) 

 

De viering vindt plaats in mei of juni  2022. 

 

Opgave en/of  meer info over het communieproject : 

info@katholiekekerkdebilt.nl    

 

 

 

 

  

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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Vormselvoorbereiding  

Voor ouders van kinderen van groep 8 of hoger. 

Via deze Nieuwsbrief brengen wij u de Vormselvoorbereiding voor seizoen 

21/22 onder de aandacht. 

Bij voldoende belangstelling starten we een voorbereiding in de 

Michaellocatie. 

Betekenis van het Vormsel 

Het woord Vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat 

vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten 

dopen en Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor 

gekozen om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze 

keuze zelf maken. 

Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word 

je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel 

wordt je ook gezalfd. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. 

Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd. 

Bij het zalven wordt er gezegd dat je gezalfd wordt met de Heilige Geest. Nu 

zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest? 

Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen 

werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat 

Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus. 

 

Het is een project over jou en de (gelovige) wereld om je heen. Wie ben je en 

wat vind je belangrijk in het leven. Hoe ziet de bijbel eruit en wat heb je nog 

aan dat boek? 

Wat zijn sacramenten, wat betekent het Vormsel? 

Aan de hand van verhalen en vragen gaan de kinderen/jongeren hiermee aan 

de slag. 

Voor meer info en opgave : info@katholiekekerkdebilt.nl  

Het Vormsel | Martha & Maria Parochie (marthamaria.nl)  



 
5 

 

 

Een viering voor tieners en jongeren, Giro Parroquial op 18 september 

om 19.00 uur in Soest . 

Pastor Mauricio gaat voor in de mis en daarna is er een gezellig programma 

voor tieners en jongeren. 

Locatie: Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, Soest. 

Heb je geen vervoer dan kan de giro-karavaan voor vervoer zorgen.  

Leuk om anderen te ontmoeten!  

 

 

Welkom in het Stiltecentrum in de Oosterlichtkerk!  

Twintig jaar geleden op 11 september 2001 gebeurde de verschrikkelijke 

ramp met de Twin Towers in Amerika. Iedereen was diep geschokt hierdoor. 

Dit was de aanleiding om in de toenmalige Laurenskapel een Stiltekapel in te 

richten op vrijdagmorgen.  

Na de sluiting van de Laurenskerk heeft de Opstandingskerk (nu 

Oosterlichtkerk) dit initiatief over genomen.  

Iedere vrijdagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur is de kerk open en bent u 

welkom voor stil gebed, een luisterend oor, het aansteken van een kaarsje en 

er is koffie in een andere ruimte. 

 

  



 
6 

 

 

Wisseling van de wacht. 

Dinsdag 3 augustus heeft de Pastoraatgroep afscheid genomen van Antoon 

van Gaans. 

Hij heeft veel meegedacht, plannen geopperd en plannen uitgewerkt voor 

onze locatie o.a. de lezingenreeks, de Mariakapel, en nog veel meer; te veel 

om op te noemen. 

Een bevlogen parochiaan die nu zijn tijd verder nodig heeft voor de afronding 

van zijn  stage en op weg gaat naar zijn Diakenwijding op D.V. 15 januari 

2022 in de Kathedraal in Utrecht. Daarna krijgt hij waarschijnlijk een plek als 

onbezoldigd Diaken in onze Martha en Maria parochie. 

Bedankt Antoon voor je inzet! En alle goeds nog voor de komende tijd met je 

studie. 

Gelukkig gaat Mieke Bonouvrier de plek van Antoon van Gaans innemen in de 

pastoraatgroep. Welkom Mieke en fijn dat je mee wilt denken, doen. 

De pastoraatgroep (Willy Eurlings, Sjaak Hozee, Mieke Bonouvrier en Ans 

Weerdenburg) 

 

Afscheid en welkom 

Lida & Frank van Rooijen hebben zich jarenlang ingezet voor het 

wijkcontactwerk rondom de wijk van het KNMI en Biltstein. Een kaart en/of 

bloem gebracht bij lief en leed. Vele parochianen hebben ze hierdoor leren 

kennen. 

Vanwege hun leeftijd en gezondheid hebben ze er nu een punt achter gezet. 

Bedankt Frank en Lida voor jullie tomeloze inzet in jullie wijk. 

Agnes Nieuwenhuis is een nieuwe wijkcontactpersoon en doet de wijk rondom 

de Michaelkerk. 

Oproep: Wie vindt het ook leuk om met name wat oudere parochianen te 

bezoeken bij lief en leed . 

We hebben nog vacatures in enkele wijken, zowel aan de voormalige 

Laurenskant als het gebied van de Michaellocatie. 

Dus schroom niet en neem contact op met Mieke Hesp (2202417) of Ans 

Weerdenburg (2281690). 
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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 oktober contact op te 

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

 

 

  

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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† In de Heer overleden: Helena Imelda Amanda Hugens- La Haye 

Ter herinnering aan Leny Hugens 
 

Op maandag 9 augustus is Mevrouw Leny Hugens op de 

leeftijd van 83 jaar overleden in de Biltse Hof. 
In juni heeft Leny een herseninfarct gekregen en zij 

verbleef voor revalidatie al enige tijd in de Biltse Hof, 
helaas zonder veel vooruitgang. 

We kennen Leny en haar man Wim uit de Laurenskerk 
waar ze veel hebben gedaan voor de gemeenschap: 

wijkcontactwerk, kosteren, ondersteuning geven aan 
Pastor Geuijen, het schoonmaken van de kerk, 

seniorenpastoraat, etc. etc. 
 

Toen de Laurenskerk gesloten werd pendelden Wim en Leny tussen de St 

Maartenskerk in Maartensdijk en de OLV in Bilthoven.  
 

Leny heeft naast het vele werk voor de kerk ook heel veel vrijwilligerswerk 
gedaan o.a. voor de Bremhorst. Daar was ze bijna dagelijks te vinden. Tevens  

voor het Rode Kruis, de Zonnebloem, Meldpunt vrijwilligerswerk. 
Veel deed Leny samen met Wim. Een hecht echtpaar, en Wim maar ook wij 

allen zullen Leny missen. Een sterke vrouw die niets teveel was. 

De afscheidsdienst was op vrijdag 13 augustus in Zeist. 

Dat ze mag rusten in vrede. 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

GRAFSTEEN KARDINAAL SIMONIS GEZEGEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht heeft kardinaal Eijk op 
2 september de grafsteen gezegend van zijn voorganger kardinaal 
Simonis. De grafsteen, een geschenk van de Adrianusstichting, 

was enkele dagen eerder geplaatst. De steen is vervaardigd door 
broeder Leo Disch osb van de Abdij Sint-Benedictusberg te 
Mamelis. 
“Dankzij de kunstzinnigheid en het vakmanschap van broeder Leo 
wordt het graf van kardinaal Simonis nu gemarkeerd door een 
zeer fraaie en waardige grafsteen,” zo zei kardinaal Eijk in zijn 
overweging. Familieleden en vrienden van kardinaal Simonis 
woonden de plechtigheid bij, ook de Utrechtse hulpbisschoppen 
Hoogenboom en Woorts, de Rotterdamse bisschop Van den Hende 
(voorzitter van de Bisschoppenconferentie), bisschop De Korte van 

’s-Hertogenbosch en mgr. Karel Kasteel waren aanwezig. 

Op de grafsteen is het wapen van kardinaal Simonis afgebeeld en 
staat zijn wapenspreuk vermeld: ‘Opdat zij U kennen’. Kardinaal 
Eijk: “Deze wapenspreuk is ontleend aan Joh. 17,3, uit het 
gedeelte van het hogepriesterlijk gebed dat zojuist is voorgelezen: 
‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God 
…’ Kardinaal Simonis hield veel van het Evangelie volgens 
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Johannes. Hij heeft dan ook zijn proefschrift aan het Pauselijk 
Bijbelinstituut in Rome gewijd aan het thema van de Goede Herder 
uit de parabel in hoofdstuk 10 van dit Evangelie.” 
Kardinaal Eijk memoreerde ook de standvastigheid van zijn 
voorganger, “onverdroten ging hij door met de verkondiging van 
de ware God, die Christus ons heeft geopenbaard. Hij deed dat in 
eenvoudige catechetische, zeer gewaardeerde preken tijdens 
vormselvieringen, opdat de vormelingen en andere aanwezigen de 
ware God zouden kennen. Zijn wapenspreuk maakte hij ook waar 
in zijn talrijke preken, in de voorbereiding waarvan hij de nodige 

tijd stak en waarin zijn kennis van de exegese dikwijls doorklonk. 
Ook zijn talrijke pastorale brieven hadden tot doel dat mensen de 
ware God zouden kennen.” 
“De zegening van de grafsteen is in zeker opzicht een droef 
moment, zeker voor de familieleden van kardinaal Simonis. Maar 
het is ook een moment van grote dankbaarheid voor zijn 
authentieke verkondiging van de ware God, aan wie hij altijd 
trouw bleef, ondanks alle stormen die over hem zijn heengegaan. 
Deze dankbaarheid brengen we vandaag tot uiting door de 
zegening van de grafsteen die zijn rustplaats hier op aarde bedekt. 
We doen dit in het geloof dat de steen voor het graf van Christus, 

de Goede Herder, was weggerold, als teken van Zijn verrijzenis, 
Christus die ons is voorgegaan naar het huis van de Vader.”  
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HEILIGEN 

MARIA’s Naamfeest (‘Sterre der Zee’); 1683. 

Feest 12 september. 

Het feest van Maria’s naam stamt uit de Spaanstalige 

landen, waar het in de 16e eeuw een plaats had op de 

liturgische kalender, naar het voorbeeld van Jezus’ 

naamfeest op 1 januari (tegenwoordig op 3 januari). Het 

was paus Innocentius XI (†1689; feest 13 augustus) die 

het feest van Maria’s Naam voor de hele kerk instelde. 

Dat gebeurde uit dankbaarheid voor de overwinning die 

koning Jan Sobieski van Polen op 12 september 1683 te 

Wenen op de Turken had behaald. Daarmee had hij de  

dreiging van een Turkse invasie afgewend. 

Het kwam mooi uit dat deze datum, 12 september, viel vlak  

na het feest van Maria’s geboorte op 8 september, zodat geboorte en 

naamgeving binnen hetzelfde octaaf konden worden gevierd. 

Maria is waarschijnlijk genoemd naar Mozes’ zuster Mirjam uit het Oude 

Testament. Zoals Mirjam een danklied aanhief toen de Hebreeën bevrijd 

waren van de Egyptenaren die met heel hun machtige leger in de golven ten 

onder waren gegaan en nu de arme vluchtelingen niet meer konden 

bedreigen (Exodus 15), zo hief Maria een danklied aan op het moment dat zij 

door haar nicht Elisabeth ‘de Moeder van de Heer’ genoemd werd en de 

toekomstige bevrijder in haar schoot droeg. 

 

Betekenis ‘Maria’ 

Over de betekenis van Maria’s naam is in de loop van de geschiedenis heel 

wat gespeculeerd. Het is de vergrieksing van de Hebreeuwse naam Miriam of 

Mariam. Volgens de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk 

onderzoek gaat men ervan uit dat het van oorsprong een Oud-Egyptische 

naam is die ‘schoon’ betekent: ‘fraai’, ‘welgevormd’, ‘weelderig’. 

Men wijst erop dat de engel Gabriël haar begroet met de titel: ‘vol van 

genade’ (Lukas 1,28), alsof dat hetzelfde betekent als de naam ‘Mirjam’ of 

‘Marjam’. Ook Elisabeths aanspreking zou daar op wijzen: ‘gezegend onder de 

vrouwen’ (Lukas 1,42). Zo was ook de bruid in het Oudtestamentische 

Hooglied genoemd: ‘schoonste onder de vrouwen’ (1,8). Ook mogelijk lijkt de 

vertaling: ‘Door de (Oud-Egyptische) god Ammon bemind’; of zelfs ‘door 

JHWH bemind’. 

 

De Griekse kerkvader Origenes († 254) redigeerde een Grieks etymologisch 

woordenboek van bijbelse voornamen. De westerse kerkvader Hiëronymus († 

420; feest 30 september) maakte er een Latijnse bewerking van. Hij heeft 
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eeuwenlang de opvatting bepaald over Maria’s naam. Hij meent dat ‘Maria’ zo 

veel wil zeggen als ‘stilla maris’ (= ‘druppel van de zee’) of – aldus 

Hiëronymus –  ‘amarum mare’ (=  ‘bittere zee’). Het heeft er alle schijn van 

dat Hiëronymus de oosterse naam in verband bracht met de Latijnse klank 

‘mar-‘. 

Al gauw wordt in de handschriften ‘stilla maris’ veranderd in ‘stella maris’ (= 

‘ster van de zee’). Deze verschrijving gaat zeer waarschijnlijk niet op 

Hiëronymus zelf terug, maar op kopiïsten. Toch zal deze betekenis, opgevat 

als ‘verlichtster of sterre der zee’, in de loop van de geschiedenis het langste 

stand houden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEZINNING      

 

 

Dit is de ware vreugde in het leven, 

een doel dienen waarvan je inziet dat het groots is, 

je volledig geven, voordat je op de schroothoop wordt gegooid. 

een kracht van de natuur zijn, 

in plaats van een koortsig, zelfzuchtig hoopje kwalen en grieven, 

klagend dat de wereld zich niet wil wijden aan jouw geluk. 

  

 G.G. Shaw, Epistle Dedication to Arthur Bingham Walkley 

 

 


