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Mededelingen 

Nr. 40 22 oktober 2021 
 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 24 oktober 2021  

Missiezondag (extra collecte) 
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Joke Vroom en Willy Eurlings 

              Cantors 
 

Intenties: Maria Antonia Petronella Woudstra-van den Ham en voor Bep 

Emelaar-Sturkenboom van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

SENIORENVIERING, DINSDAG 26 oktober 2021 
 

10.30 u: Eucharistieviering 

               Voorganger: pastoor J. Skiba 

               Memento 
 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 31 oktober 2021  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Johan Bosboom en Kees van Gestel 

              Cantors 
 

Intenties: Richard Bonouvrier en Miep van der Velden en voor Bep 

Emelaar-Sturkenboom van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

ALLERZIELEN, DINSDAG 02 november 2021  
 

19.30 u: Gebedsviering 

               Voorgangsters: Irene Elsevier en Jacqueline van Gaans 

              Memento 
 

Intenties: Maria Catharina La Poutré 
 

HOOGFEEST VAN DE HEILIGE WILLIBRORD, 07 november 2021  

Zondag voor de Oecumene (extra collecte) 
 

10.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: pastor F. Zwarts 

              Cantors 
 
 
 
 
 
 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

17 oktober: € 120,10  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

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. 
 

Rozenkransgebed in oktober 

Gedurende de maand oktober bidden we iedere dinsdagmorgen, 

voorafgaand aan de viering om 09.40 uur het Rozenkransgebed in de kerk. 

Welkom iedereen die met ons dit gebed wil meebidden! 
 

Zondag 24 oktober 2021, Missiezondag en extra collecte 

'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.' 

Dit is de titel van de campagne voor Wereldmissiemaand door Missio 

gevoerd dit jaar, waarbij in het bijzonder de kerk in Guinee en het pastorale 

werk ten behoeve van vrouwen en kinderen wordt gesteund. Het pastorale 

werk wordt geleid door de zusters van de congregatie Zusters Dienaressen 

van Maria Maagd en Moeder in het bisdom N'Zérékoré.  

De collecte op Missiezondag is onderdeel van de solidariteitsactie in alle 

ongeveer 3.000 bisdommen over de hele wereld. Op alle continenten volgen 

de gelovigen de oproep van paus Franciscus om kerkelijke hulpprojecten in 

de armste landen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in Guinee, te 

ondersteunen.  Missio (https://www.missio.nl/) biedt onderdak aan 

kansarme kinderen en ondersteunt bij de scholing van kinderen. Daarnaast 

steunt Missio de opleiding en vorming van priesters, pastoraal werkers en 

parochievrijwilligers en de opbouw van lokale vormingscentra en 

parochiegemeenschappen. Missio wil wereldwijd mensen inspireren, want 

'samen kunnen we veel tot stand brengen'. Hartelijk dank voor uw bijdrage 

aan de collecte. 
 

ACHTERIN DE KERK LIGT DE NIEUWSBRIEF VAN OKTOBER. 
 

De Gerardusdagkalender 2022: Elke dag een beetje spirit! 

De Gerardusdagkalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!” Op de 

achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, 

puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is op werkdagen verkrijgbaar op het secretariaat, van 08.30 – 

12.00 uur. De prijs voor de kalender van 2022 is: € 8,50. 

https://www.missio.nl/

