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Mededelingen 

Nr. 41 29 oktober 2021 
 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 31 oktober 2021  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Johan Bosboom en Kees van Gestel 

              Cantors 
 

Intenties: Maria Antonia Petronella Woudstra-van den Ham; 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 
 

DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 14 november 2021  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Irene Elsevier en Antoon van Gaans 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Roland en Theo van Niekerk 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

24 oktober: €   66,50  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                  € 117,00  Voor de Missiezondag 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

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. 

 

Zondag 31 oktober a.s. is er om 19.30 uur een Taizéviering in de 

Centrumkerk. 

Wij zijn blij dat we weer mogen starten met deze meditatieve viering in de 

sfeer van het Franse klooster in Taizé. 

Het koor zingt weer en er is muziek.  

De bezoekers kunnen zelf een plaats kiezen, er is voldoende mogelijkheid 

om afstand te houden en de  mensen in de kerk mogen zachtjes meezingen. 

We hebben wat kleine aanpassingen gemaakt om te veel geloop te 

voorkomen. U bent van harte welkom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


