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Mededelingen 

Nr. 33 03 september 2021 
 

DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 05 september 2021  
 

10.00 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: Wim Kremer en Irene Elsevier 

              Cantors 
 

Intenties: overl. ouders Captijn 
 

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 12 september 2021  
 

11.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangster: Wies Sarot 

               Ecclesiakoor 
 

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 19 september 2021  
 

10.00 u: Gebedsviering 

               Voorgangers: Joke Vroom en Kees van Gestel 

              Cantors 
 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen; Maria Catharina La Poutré 
 

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 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

22 augustus: €   84,90 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

29 augustus: €   91,10 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                    € 113,00 Voor de MIVA 
 

 

 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

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. 

 

Verandering in aanmeldprocedure 

De procedure rond het aanmelden voor een viering gaat veranderen: het 

wordt makkelijker voor u! 

Bovenstaande vindt u vast goed nieuws: makkelijker. We zien al geruime 

tijd dat het voor veel parochianen toch lastig is om er iedere week aan te 

denken zich op te geven. Ook is het, nu we met 50 mensen in de kerk 

mogen, niet meer echt nodig om te reserveren: er is eigenlijk altijd plaats 

genoeg. De tijd dat er mensen op de wachtlijst stonden, ligt al maanden 

achter ons. 
 

Wat gaat weg en wat blijft?  
 

Vanaf 22 augustus hoeft u zich niet meer op te geven voor een viering. U 

kunt gewoon naar de kerk komen, liefst wel ruim op tijd. 

Wat blijft is dat we, nog steeds, verplicht zijn om een lijst te hebben van 

mensen die in een bepaalde viering aanwezig zijn, voor een eventueel bron- 

en contactonderzoek. Hiertoe maken we een lijst van alle mensen die 

regelmatig bij een viering aanwezig zijn. Bij binnenkomst in de kerk moet u 

zich nog steeds melden (dat blijft dus); er wordt gekeken of u op de lijst 

staat en zo ja, wordt er een vinkje gezet, en zo nee, dan wordt uw naam en 

telefoonnummer opgeschreven. Na de viering kunnen we zo vrij simpel een 

lijst genereren van alle parochianen die bij de viering aanwezig waren. 
 

Mochten er veranderingen komen, hetzij vanuit de overheid hetzij vanuit het 

bisdom (toch weer kleiner aantal parochianen toegestaan), of mocht het 

aantal bezoekers van een viering steeds veel hoger dan 50 à 60 worden, 

dan kunnen we altijd weer overgaan tot reserveren. Ook voor bijzondere 

vieringen, bijvoorbeeld met Kerst, kan het weer nodig zijn te reserveren. 

Tegen die tijd laten we het u weten als er iets verandert. Houd de 

weekmededelingen, de nieuwsbrief en de website in de gaten! 

 
 

 

 


