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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Oktober 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 17 oktober, 29e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering, 
voorgangers: J. van Gaans en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 19 oktober, 10:00 gebedsviering  
• Zondag 24 oktober, 30e zondag door het jaar, 10:00 Communieviering, 

voorgangers: J. Vroom en W. Eurlings 
• Dinsdag 26 oktober, 10:30 Seniorenviering, Eucharistieviering, celebrant: 

pastoor Joachim Skiba, m.m.v. Memento 
• Zondag 31 oktober, 31e zondag door het jaar, 10:00 Communieviering, 

voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel 
• Dinsdag 2 november, 10:00 Eucharistieviering, celebrant: pastor H. van 

Doorn 
• Dinsdag 2 november, 19.30 Allerzielen, gebedsviering, voorgangers: I. 

Elsevier en J. van Gaans, m.m.v. Memento 

• Zondag 7 november, H. Willibrord, 32e zondag door het jaar, 10:00 
Eucharistieviering, celebrant: F. Zwarts 

• Dinsdag 9 november, 10:00 gebedsviering 
 

 
• 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  
 

Verdere versoepeling coronamaatregelen 

Onlangs heeft u een extra nieuwsbrief gekregen waarin we de versoepelingen 

aangaven van de coronamaatregelen. Inmiddels is door de kardinaal besloten 

dat woord- en communievieringen ook weer zijn toegestaan. We zijn daar erg 

blij mee. Nadat het twee jaar lang niet of slechts zo nu en dan mogelijk was 

om ter communie te gaan, kan dat nu weer in de vieringen op zondag. 

Met ingang van zondag 24 oktober zullen er weer woord- en 

communievieringen zijn in plaats van gebedsvieringen, uitzonderingen 

daargelaten (zoals b.v. op Allerzielen). 

Voor de volledigheid geven we hieronder een bijgewerkt overzicht van de 

stand van zaken 

Wat is veranderd: 

– Er vindt geen registratie meer plaats bij binnenkomst van de viering. 

– De anderhalve meter afstand in de kerk wordt losgelaten. U mag weer 

gaan zitten waar u wil. Omdat er mensen zijn die toch liever die afstand 

houden zal het achterste deel van de kerk aan de Mariakant 

gereserveerd blijven voor wie dat wil. Dat deel is aangegeven met 

linten. 

– Kerkgangers mogen weer meezingen. U kunt dus ook weer de GvL-

bundels achter in de kerk meenemen naar uw plaats. 

– Koren mogen weer in volle samenstelling zingen; het koor maakt eigen 

afwegingen over de opstelling. 

– De communie zal weer vooraan in de kerk worden uitgereikt. Dat geldt 

ook voor woord- en communievieringen. 

– Koffie drinken na afloop van de viering kan weer binnen plaatsvinden. 

– Handen ontsmetten aan het begin van de viering is niet verplicht, maar 

de dispenser blijft wel staan, dus u kunt hem gebruiken. 

Wat is gebleven: 

– De basismaatregelen blijven van kracht: hoesten in elleboog, handen 

wassen, bij klachten thuis blijven.  

– Geen handen schudden bij de Vredeswens. 

– Geen gebruik van wijwater. 
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– Degene die de communie uitreikt zal een gelaatscherm dragen. De 

communie mag weer met de hand uitgereikt worden wanneer degene 

die dat doet eerst zijn handen ontsmet heeft. Er is geen communie op 

de tong toegestaan. 

– Houd rekening met elkaar. Er zijn mensen die nog steeds huiverig zijn 

voor besmetting, dus let daarop bij uw eigen gedrag. 
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Aan alle senioren van de 

Michael/Laurensgeloofsgemeenschap 
 

Van harte welkom in de seniorenviering op dinsdagmorgen 26 

oktober om 10:30 uur in de Michaelkerk. 

 

Gelukkig mogen we alweer een tijdje met elkaar vieren en zouden we 

het fijn vinden u allen te ontmoeten. 

Op veilige afstand  kunt u in de kerk zitten (als u dat wenst), want die is 

immers groot genoeg.   

 

We hebben in de corona tijd velen van u gemist en daarom hopen we u nu 

weer te zien en te ontmoeten in de kerk. 

 

Pastoor Skiba gaat voor in de Eucharistieviering en het koor zal de liederen 

zingen met begeleiding van dirigent/pianist Peter Steijlen. 

 

U kunt zo komen want u hoeft zich niet meer van te voren aan te melden. 

Heeft u zelf geen vervoer, belt u dan bijtijds het locatiesecretariaat, 

telefoon: 030-2200025 op werkdagen van 9-12 uur. 

Na de viering is er koffie/ thee en gelegenheid voor een praatje met elkaar. 

 

Kunt u niet komen maar wilt u wel graag eens een bezoekje van iemand 

vanuit de kerk, geef dit dan ook door aan het parochiesecretariaat. 

 

Wij wensen u alle goeds en zien u graag komen op dinsdagmorgen  26 

oktober om 10:30 uur. 

 

Met vriendelijke groeten  

Wijkcontactpersonen Michael/Laurensgeloofsgemeenschap 

 

  

Martha &Maria  Parochie 

Michael en Laurens gemeenschap 

 

Kerklaan 31 

3731 EE De Bilt 
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† In de Heer overleden: Antonius Vlek 

Ter Nagedachtenis: Ton Vlek (31–03–1929* 17-09–21†) 

Na een indrukwekkend leven is “onze” Ton overleden. Onze, omdat Ton stond 

aan de wieg van de Laurenskerk en in zijn lange leven veel voor de kerk heeft 

betekend.  

 

Dat begon in mei 1961 toen bouwpastoor B. Rohling voorafgaande aan de 

bouw in Inventum begon te kerken en Ton iedere zondag zorgde dat de zaal 

van Inventum daartoe werd ingericht. Zelf kon hij daarover smakelijke 

verhalen vertellen. Toen de dagkerk (wat nu wijnhandel Verhaar is) in gebruik 

werd genomen werd Ton koorlid en hij bleef dat nadat de Laurenskerk in 

1963 werd ingewijd. 

 

Ton was niet alleen enthousiast; hij had ook gouden handen. Zo bouwde hij 

naast de orgelkast twee kasten waar de materialen voor het koor werden 

opgeslagen. Later vervaardigde hij houten kerkjes die bij bijzondere 

gelegenheden werden verkocht, o.a. bij verkoop t.b.v. het Malawiproject. Nog 

sieren zijn kerkjes menige kerstboom in december. 

 

Ook zijn activiteiten voor het Malawiproject, 

als voorzitter van het Ceciliakoor en zijn 

talloze uren voor onderhoud en 

tuinonderhoud mogen niet onvermeld 

blijven.  

Na sluiting van de Laurenskerk gingen Ton 

en zijn vrouw Lenny kerken in de 

Oosterlichtkerk; voor hen op een steenworp 

afstand. 

Tot halverwege 2019 bleef Ton fietsen en 

actief in zijn tuin. Toen brak het moment 

aan, waarop zelfstandig wonen voor beiden 

te zwaar werd en verhuisden zij naar de 

Koperwiek. Na het overlijden van Lenny in 

november 2020 kreeg Ton een plek in de 

Schutsmantel waar hij de zorg kreeg die hij 

nodig had. Hij overleed daar op 92 jarige 

leeftijd. 

Lenny en Ton, dank voor jullie altijd 

positieve bijdrage aan onze gemeenschap 

en rust zacht. 

ADIEU.  
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Feestelijke MALAWIZONDAG en de nieuwste 

ontwikkelingen over Mwanza 
 

Met nog een glimlach op ons gezicht kijken we met voldoening terug op een 

mooie viering op Malawizondag. Ons Malawi-project hebben we die dag 

gepresenteerd en deze werd  opgeluisterd door het bijna voltallige 

Ecclesiakoor met o.a. Afrikaanse liederen.  

 

 

De lezingen en de liederen van die dag sloten naadloos aan op het 

landbouwproject in Mwanza, bij Zr. Elizabeth.  

Die glimlach werd ook veroorzaakt doordat er veel parochianen naar deze 

viering waren gekomen en we in staat waren de laatste beelden te tonen van 

de vorderingen van dit project. Tim van der Linden, de man ter plaatse, houdt 

ons nauwkeurig op de hoogte van alle ontwikkelingen door middel van foto’s 

en filmpjes en zelfs af en toe een online bijeenkomst. Op de foto hierboven 

ziet u slaplanten in verschillende groeifases. 

 

Na de viering was er een gezellig samenzijn en gelegenheid om houtsnijwerk 

en andere attributen uit Malawi te kopen. Zo werd er na afloop van de viering 

€ 525,- gedoneerd; een eerste aanzet naar het resterende bedrag dat we 

bijeen willen brengen om het project te laten draaien. De teller staat nu op  € 

6500.-, maar we hebben € 10.000,- nodig. Dit project heeft een vliegende 
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start gemaakt, mede dankzij een startkapitaal uit een nalatenschap en uw 

bijdrage vanuit de Michael- en Laurens geloofsgemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds de start van dit project in maart 2021 is er veel veranderd. Dit alles 

kunt u onder andere terugvinden op het prikbord achter in de kerk, dat wij 

blijven aanvullen met nieuwe informatie die we uit Mwanza krijgen 

toegestuurd. 

 

 

 

Ondertussen wordt het land steeds groener met de groter wordende 

gewassen. Op de foto links tomatenplanten en  op de foto rechts ziet u dat de 

eerste tomaten al beginnen te kleuren. 
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Ook bij het bedrijf aQysta staan de ontwikkelingen niet stil. Onlangs hebben 

zij nog een nieuwe pomp getest, onder veel belangstelling van omwonenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We realiseren ons dat het werk wordt uitgevoerd door hard werkende mensen 

in Malawi. De steun van het bedrijf aQysta is daarbij nu nog onontbeerlijk, 

maar in toenemende mate worden de mensen daar meegenomen in het 

proces om het straks zelfstandig uit te kunnen voeren. Daarbij hebben de 

zusters van de SBVM het voortouw in de organisatie en het aantrekken van 

arbeidskrachten. Inmiddels zijn er al 4 medewerkers in vaste dienst genomen 

en er zullen waarschijnlijk nog meer mensen volgen. 

 

Dus alle reden om dankbaar te zijn voor deze bijzonder mooie band met onze 

mensen in Malawi. Dank voor uw enthousiasme en interesse voor dit 

prachtige project in Mwanza.  

 

ZIKOMO KWAMBIRI. (Hartelijk dank) 

 

De werkgroep Malawi. 

 

Uw giften blijven welkom op: 

Rekening:  NL03INGB0006525447 

  H.H. Martha en Mariaparochie 

  Baarn 

0.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie. 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

Kardinaal Eijk zegent klok Plechelmusbasiliek 

 

In Oldenzaal arriveerde op 12 september de nieuwe 

zesde klok voor de H. Plechelmusbasiliek.  

 

 

Voor de H. Plechelmusparochie een grote gebeurtenis 

want daarmee heeft deze basiliek als eerste in 

Overijssel een zesgelui. Een week later werd de klok na 

de Eucharistieviering van 10 uur gezegend door kardinaal Eijk, die ook het 

recent gereviseerde orgel in de basiliek zegende. Het luiden van de nieuwe 

besklok laat nog even op zich wachten: de klepel is nog niet gearriveerd. 

De komst van de klok (3890 kg en een diameter 

van ongeveer 180 cm) op 12 september was een 

groot feest: een stoet met oldtimers, muziek en 

op een platte kar met bloemen de in Spanje 

gemaakte klok trok naar de basiliek. Bij de 

zegening op 19 september waren eveneens vele 

Oldenzalers aanwezig, onder wie burgemeester 

Welman. Pastoor Reerink had de kardinaal 

uitgenodigd voor deze plechtigheid. “Dit is de 

grootste klok die ik ooit heb gezegend,” zei de 

Utrechtse aartsbisschop. “Het komt niet vaak 

meer voor dat er een nieuwe luidklok in een kerk 

is. Ik wilde deze gebeurtenis niet missen.”  

https://www.plechelmus-parochie.nl/
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In zijn preek stond kardinaal Eijk ook stil bij de toren van de basiliek, de klok 

en het orgel. “De St. Plechelmusbasiliek hier in Oldenzaal heeft een relatief 

hoge toren, die bij de restauratie in 1635 zijn huidige hoogte van 60 meter 

bereikte.  

In geschiedenisboeken wordt vaak gezegd dat de hoogte van de toren ook 

een kenmerk was van de trots van de stadsbewoners, die daarmee wilden 

laten zien hoe welvarend ze wel niet waren. Ook de middeleeuwers die deze 

basiliek bouwden, en de zeventiende-eeuwers die haar restaureerden, zouden 

best weleens last kunnen hebben gehad van de al te menselijke trekjes die 

we eveneens bij de apostelen aantroffen en ook vaak bij onszelf kunnen 

vaststellen. Maar de oorspronkelijke bedoeling van de kerktoren is toch 

mensen te herinneren aan hun eigenlijk vaderland, de hemel, en ze de echte 

weg omhoog te wijzen die daarheen voert.  

Om deze betekenis van de toren nog te versterken, zijn in de kerktoren ook 

luidklokken opgehangen en in de torens van de centrale kerken in grote 

steden ook beiaards aangebracht.” 

 

“Het orgel deelt eveneens in deze opdracht. Zacht spel creëert een sacrale 

sfeer die ons helpt om te kunnen bidden en onze geest te verheffen tot 

hemelse sferen. Het geluid van het volle orgel is als een echo van Gods 

grootheid. Mogen de nieuwe klok in de toren en het gerestaureerde orgel 

ertoe bijdragen de opdracht van de Kerk te verwezenlijken om iedereen te 

laten zien waar de echte weg omhoog in ons leven is te vinden.” 

  



 
12 

 

 

Actie Kerkbalans 2021 

September-oktober is altijd een belangrijk ijkmoment hoe we er voor staan 

met de kerkbalans: 

Toegezegd bedrag 2021    € 37.741,68 

Ontvangen bedrag t/m 10 oktober 2021   € 44.038,07 

Ontvangen bedrag 2020     € 54.785,29 

Ontvangen bedrag 2019    € 50.973,42 

Toch altijd fijn om te vernemen, dat er ook mensen meedoen aan de 

kerkbalans zonder dat ze een toezegging hebben gedaan bij de actie 
kerkbalans. Aan de andere kant moeten we nog een eindje gaan om het 

bedrag van 2019 te evenaren (2020 reken ik even niet mee omdat dit door 
corona een uitzondelijk jaar was waarin veel extra donaties zijn gedaan, 

vanwege het mislopen van collectes door tijdelijke sluiting). 

Dus heeft U uw toezegging nog niet betaald, vergeet dit niet nog over te 

maken op rekening NL34INGB0001056417 o.v.v. Kerkbalans 2021 

 

Digitale collectes 

Vanaf deze maand is het ook voortaan mogelijk de 

collectes in de kerk digitaal te betalen met uw 

bank-app op uw mobiele telefoon.  

U kunt hiervoor de QR-code scannen die bij de 
collectemanden ligt. U kunt daarna het gewenste 

bedrag invullen en versturen. 

We moeten als kerk ook meegaan met de moderne 

tijd en daarom bieden we ook voortaan deze 

mogelijkheid aan om collectes te betalen.  

Daarnaast wordt het steeds lastiger om muntgeld te storten bij een bank, 

omdat de punten waar dit kan steeds schaarser worden.  

Bovendien moet bij muntgeldstoringen ook een bedrag aan de bank betaald 

worden. Met de QR-code komt alles ten goede van onze geloofsgemeenschap 

zonder dat daar een deel van de bank wordt afgesnoept als servicekosten.  
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Wereldjongerendagen (WJD) 

Nu er meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er 

ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de 

Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De 

internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in 

Portugal. Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven. Zo is de inschrijving 

voor de WJD@Home op Ameland geopend. Als er geen internationale WJD is, 

wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus 

verplaatste de datum van die diocesane WJD van Palmzondag in het voorjaar 

naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt 

die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het 

feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna 

begint de Advent. 

Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het 

weekend van 14-16 januari 2022. De WJD@Home worden gehouden op 

Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home 

op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers.  

Start werkjaar Rock Solid 
 

Rock Solid, de tienergroep in de parochie 

H. Pancratius, is het werkjaar gestart. Op 

17 september “kwamen vele jongeren 

samen,” zo schrijft diaken Huitink op de 

Facebookpagina van de parochie.  

Huitink: “Er is een smokkeltocht uitgezet 

om het werkjaar te openen en nieuwe 

jongeren te laten kennismaken.  

Jongeren smokkelden in groepen spullen 

door Geesteren en kregen onderweg 

meer smokkelwaar. Een aantal ouders 

waren fietsende politieagenten.”  

Het programma t/m december is 

inmiddels bekend. 
 

https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=b8f3d79cd5&e=30f47be5be
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De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, 

omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Er is 

een catechese van de bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond 

van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve 

workshops. 

JongKatholiek 

De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. 

De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor 

het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder 

de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij 

de bisschoppen. 

De bisschoppen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er rijden in januari 

twee bussen om de jongeren op verschillende plekken in het land op te 

pikken, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De 

ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch 

en het Aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren 

uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het 

bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder. 

Thema 

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de 

thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal 

(2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn 

woorden van de verrezen Heer aan Paulus (Handelingen 26, 16). Tijdens de 

WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in 

je band met God en in beweging komen voor je naaste. 
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WJD@Home op Ameland: 14-16 januari 2022 

Download de flyer van WJD@Home 

Meld je aan vóór 4 januari via het inschrijfformulier op wjd.jongkatholiek.nl 

HEILIGEN 

Teresa (ook Theresia) van Avila ocd., Spanje; mystica & kerklerares; † 

1582. Feest 15 oktober. 
 

Teresa van Avila werd op 28 maart 1515 geboren als dochter van een Spaans 
edelman. Zij groeide uit tot  een knap en ijdel meisje. Zonder veel 

enthousiasme trad ze toe tot de orde der karmelietessen. Na ongeveer 20 

jaar kreeg ze visioenen waarin ze het lijden van Jezus Christus zo intens 
meebeleefde dat ze besloot ogenblikkelijk haar leven te veranderen en zich 

geheel in dienst van God te stellen. Ze oefende zich in stil-zijn en bidden. Ze 
kon zo verzonken zijn in Gods aanwezigheid dat ze in extase raakte en 

visioenen zag. Toch werd ze niet 
levensvreemd.  

 
Zelf schrijft ze: "De liefde tot God bestaat 

niet uit tranen en dierbare gevoelens, maar 
dat men God dient in gerechtigheid en 

deemoed." 

 

Teresa had een actieve natuur en zij 
gebruikte haar verhouding tot God als een 

bron voor goede werken. Zij hervormde de 
orde der karmelietessen ondanks enorme 

tegenstand en stichtte meer dan 30 nieuwe 
kloosters die ze met haar groot 

organisatietalent leidde. 

 

Ze schreef verschillende boeken die voor de 

theologie zo belangrijk zijn dat zij in 1970 

werd benoemd tot kerkleraar. Haar 

boek 'Het kasteel der ziel' leert de lezer 

bidden op eenvoudige en tegelijk 

diepzinnige manier. Elke nieuwe 

ontwikkeling in het gebedsleven wordt voorgesteld als een kamer in een 

kasteel: overbodig te zeggen dat men tenslotte uitkomt in de schatkamer, 

waar God woont en daar de bidder met liefde opwacht en ontvangt. 

Enkele beroemde uitspraken van haar zijn: "Als je danst, dans dan; als je 

bidt, bid dan."  

Schilderij  1800. Schilderij 

België, Brussel, karmelklooster 

Teresa gezegend met liefde. 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2021/07/20220114-16-flyer-wjd_at_home-v03.pdf
https://forms.gle/eLGdNoaoGN2K1ZXy5
http://wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/de-wereldjongerendagen-beginnen-nu-1/
https://www.heiligen.net/heiligen/10/15/10-15-1582-teresa_0.php?JPG=4
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Zo was ze eens uitgenodigd bij de rijke weldoener Miguel de Marabès. Bij het 

eten werd er patrijs opgediend, toen ook al een uiterst verfijnde en luxueuze 
spijs. Eén van de dienstmeisjes had al de hele tijd moeder Teresa in de gaten 

gehouden. Nu kon ze zich niet langer bedwingen en zei met iets van afkeuring 
in haar stem: "Gôh, dat een kloostervrouw als u mee-eet van zo'n rijke 

schotel!" Waarop Teresa antwoordde: "Luister, mijn kind: als men u patrijs 

voorzet, eet dan patrijs; en als het de tijd van vasten is, houd je dan aan de 
vasten." 

 
Eens was ze onderweg met de Heilige Johannes van het Kruis († 1591; feest 

14 december), een uiterst sobere monnik, die een scherp oog had voor de 
tekortkomingen van de mensen. En daar ook veel onder leed. Bij het eten 

werden hun overheerlijke druiven voorgezet. Vader Johannes riep uit: "Als je 
denkt aan het komende oordeel Gods, zou je er geen één meer door je keel 

kunnen krijgen." Waarop Teresa antwoordde: "Dat mag zo zijn, vader 
Johannes, maar als je denkt aan Gods goedheid, zou je er altijd wel van 

willen blijven eten!" 
 

Teresa was een uitgesproken aardige vrouw, vrolijk, vriendelijk, open en 
betrouwbaar. Een verhaal vertelt hoe zij eens per kar op weg was naar een 

nieuwe kloosterstichting. Het weer was slecht en het pad dat langs een 

riviertje liep, was een modderpoel geworden. Moeizaam kwam de kar vooruit. 
Tenslotte bleef ze steken en kantelde. Teresa kwam met bagage en al in het 

water en de modder terecht. Zij zou toen een stem uit de hemel hebben 
gehoord: "Zo doet God met al zijn vrienden" (om hun geloof en hart op de 

proef te stellen?). Teresa had haar antwoord onmiddellijk klaar: "Daarom 
hebt u er ook zo weinig!" 

 
Andere markante uitspraken van haar: "De mogelijkheid om te bidden 

onderscheidt een mens van een dier." Of: "Slechts door genade is het 
mogelijk om met God te spreken." Toen een edelman haar eens vol 

bewondering zei dat hij in haar een groot heilige zag, moet ze geantwoord 
hebben: ‘Maar u houdt uw mond erover. Want u weet net hoe dat gaat als ze 

je een groot heilige vinden. Ze gaan wel met je botten slepen, maar ze 
hebben geen enkele boodschap aan wat je ze voorhoudt.’  
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Carolus Borromeus (ook Carlo Borromeo), Milaan, Italië; aartsbisschop & 

kerkleraar; † 1584. 

Feest † 3 & 4 november. 

Hij werd op 2 oktober 1538 geboren in het Italiaanse plaatsje Arona, gelegen 
aan het Lago Maggiore. Reeds op 23-jarige leeftijd was hij kardinaal en 

aartsbisschop van Milaan. Hij is een van de kopstukken van de katholieke 

Contra-Reformatie. Zo verscheen van zijn hand in 1566 de eerste Romeinse 
catechismus. Zijn geschriften over de kerkhervormingen in zijn bisdom Milaan 

werden het voorbeeld voor al die andere plaatsen waar bij geestelijkheid, 
kloosters en gewoon kerkvolk de hervormingen moesten worden 

doorgevoerd, die op het Concilie van Trente in gang waren gezet. 

Toen in 1576 een pestepidemie uitbrak in zijn bisdom, was hij een toonbeeld 

van zorg en toewijding. Onafgebroken was hij als een echte herder bij zijn 
mensen te vinden. Geen wonder, dat zijn populariteit bij de mensen almaar 

groter werd. 
Hij schreef de kloosterregel voor de zusters ursulinen, die enige jaren tevoren 

door de heilige Angela de'Merici († 1540; feest 27 januari) waren gesticht; de 
regel werd in 1582 officieel door de paus goedgekeurd. 

Dankzij hem kwam de lijkwade van Christus van het Franse Chambéry naar 

de Italiaanse stad Turijn.  

 

  

Ca 1900 (?). Glasschilderkunst Frankrijk, Bretagne, 
Quimperlé, Église Notre Dame de l'Ascension 

 

Links: Carolus Borromeus preekt voor de armen; achter hem 
houdt men de bisschopsmijter in gereedheid (hij werd al op 

23 jarige leeftijd bisschop) 

 
Rechts: Bezoekt zieken en stervenden. 

https://www.heiligen.net/heiligen/11/04/11-04-1584-carolus_0.php?JPG=3
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Kerkhof zaken 

Onderhoud kerkhof 

Het kerkhof wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. Dat valt niet 

mee omdat de groep klein is. Het helpt als iedereen die belang heeft bij een 
goed ondergehouden kerkhof, zou komen meehelpen op één van onze 

zaterdagochtenden van 9:00-12:00. In 2021 komen we nog bij elkaar op 30 

oktober. 

 

Tijdens de onderhoudsochtenden staan alle gereedschappen ter beschikking 

van het onderhoud van een graf. De vrijwilligers onderhouden namelijk niet 

de graven waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten. 

Vragen/informaties: Bellen met ons secretariaat : 030-220 00 25 

Ma, Di, Do, Vr van 8:00 tot 12:00 mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl 

  

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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Laatste oproep 

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 zo spoedig mogelijk contact op te 

nemen met het secretariaat. 

 

Ruimen 2021/2022 

In 2017 is het kerkhof hersteld en zijn voor het laatst graven geruimd. In het 

najaar 2021/voorjaar 2022 worden weer graven geruimd. 

De grafrechthebbende waarvan de grafrechten zijn verlopen zijn 
geïnformeerd. Het kan zijn dat er vragen zijn hierover; neem dan contact op 

met ons secretariaat. 

Administratie grafrechthebbende 

Oproep aan de grafrechten hebbende om een mail/brief met uw actuele 

contactgegevens naar ons secretariaat te sturen en bij veranderingen deze te 
actualiseren. Daarmee kunnen we u bereiken indien noodzakelijk of als uw 

grafrechten verlopen. 

Vragen/informatie: Bellen met ons secretariaat : 030-220 00 25, bereikbaar 

op: Ma, Di, Do, Vr van 8:00 tot 12:00 mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl 

 

  

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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BEZINNING      

 

Als ik denk dat ik doodga, 

niet meer weet wat ik moet, 

eerder dan ‘t Onze Vader 

bid ik een Weesgegroet. 

 

Als het angst me uitbreekt 

en m’n hart gaat tekeer, 

dan roep ik: ‘O moeder’, 

zelden: ‘O Heer’. 

 

Want de Heer is heel goed, 

maar ook onverbiddelijk. 

Hij reinigt met bloed, 

maar zij snapt onmiddellijk 

 

dat een vlek niet zo erg is, 

als hij soms schijnt. 

Met een dertig graden wasje 

vaak al verdwijnt. 

 

Als ik denk dat ik doodga, 

niet meer weet wat ik moet, 

eerder dan ‘t Onze Vader 

bid ik een Weesgegroet. 

 

Herman Finkers in Van Allerheiligen tot Kerstmis blz.115 


