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Er zijn momenteel geen coronabeperkingen.  De vieringen zijn ook te bekijken via 

www.olvbilthoven.nl/home/rode knop. 
 

Dinsdag 2 november, 19.30 uur 

Allerzielen                                                                                                                                        

De overledenen van het voorbije jaar worden tijdens de viering herdacht.  

Voorgangers: pastor Gerard Weersink en pastor Annelies van den Boogaard 

Orgel/piano: Wim Brunswijk 

M.m.v. het koor Cantate o.l.v. Alice van Eldik 

 

Zondag 7 november, 10.30 uur 

32e zondag door het jaar 

Voorganger:  

Lector: Nicolette van Doeveren 

Orgel/piano: Jan Meurs 

Cantors: Janine Noten, Grignon Marell, Els Vriens 

Intenties: Otger Meuwissen, Paul Linthorst, Kees Vermolen, Lia van Baalen, Jacqueline 

en Rob Linnenbrink 
 

Zondag 14 november:  Geen viering in OLV-kerk! 
Willibrordzondag 
Oecumenische viering in de Maria Christinakerk Den Dolder , aanvang 10.00 
Voorgangers zijn pastor Gerard Weersink en ds. Gert Landman.  
 
 
 
 

Zondag 21 november, 10.30 uur 

Christus Koning 

Voorganger: Janine Noten en Astrid Veldhuis 

Lector: Lidy Smeets 

Orgel/piano: Jan Meurs 

Cantors: Grignon Marell, Mieke Mondé, André van Kempen, Els Vriens 

Intenties: Frans Andriessen, Paul Linthorst, Kees Vermolen 
 

Zondag 28 november, 10.30 uur 

1e zondag van de Advent 

Voorganger: Martin Meijer en Hyleco Nauta 

Lector: Hans van Ojen 

Orgel/piano: Ronald Roosjen   M.m.v. het Oudemuziekkoor Bosch en Duin 

M.m.v. het Oudemuziekkoor  
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De ontwikkeling van normen en waarden 

willen we graag terugvinden in ieder 

mensenleven en is ook iets dat 

beroepsmatig onmisbaar is. Zo ook in mijn 

vak. Aan het begin van de carrière moet 

iedere advocaat gedurende drie jaar een 

beroepsopleiding doorlopen. Het vak 

“ethiek en beroepsattitude” speelt daarin 

een belangrijke rol. En sinds een aantal 

jaren ben ik één van de docenten voor dat 

vak ethiek. Dat is bijzonder leuk, want het 

geeft niet alleen de kans om met 

beginnende advocaten over normen en 

waarden te spreken, maar het houdt ook 

mijn eigen ethisch kompas op het noorden 

gericht.  

In de laatste afsluitende module van dat vak 

ethiek moeten de advocaten een 

zogenoemde pecha-kucha maken. Een 

pecha-kucha is een Japanse vertelling 

waarin gedurende 20 secondes een 

bepaalde afbeelding zichtbaar is en de 

verteller daar een korte toelichting bij geeft. 

Vervolgens springt de presentatie 

automatisch door naar de volgende 

afbeelding. Die advocaatstagiaires moeten 

een pecha-kucha maken en presenteren 

over de ontwikkeling van hun normen en 

waarden, bezien ook in het licht van de 

eerste drie jaar van hun advocatuurlijke 

carrière.  

Deze week heb ik weer drie van die lesdagen 

waarin vele pecha-kucha’s langskomen.  

 

 

 

Heel vaak is één van de eerste afbeeldingen 

die in een pecha-kucha worden opgenomen 

een plaatje van een kerk. Een flink aantal 

beginnende advocaten, zo in de leeftijd 

tussen 26 en 30 jaar, is zich dus bewust van 

het feit dat de ontwikkeling van hun normen 

en waarden mede is vormgegeven door het 

geloof. En ze spreken dat ook uit. En hoewel 

we deze leeftijdscategorie niet in groten 

getale  in de kerk zien, maken die pecha-

kucha’s wel duidelijk dat die jongeren ten 

aanzien van de ontwikkeling van normen en 

waarden de kerk nog altijd als een 

belangrijke factor zien. Dat is bemoedigend.  

Iets minder verheugend is de respons op 

mijn oproep aan u allen om de vitaliteit van 

onze geloofsgemeenschap te 

ondersteunen. Ik vroeg u om met ideeën 

en/of wensen te komen en ook aan te geven 

of u een actieve rol wil spelen. In mijn 

laatste inleiding gaf ik ook mijn 

telefoonnummer. We zijn nu een maand 

verder en ik ben geen enkele keer gebeld. 

Dat zou kunnen betekenen dat mijn 

inleidingen niet worden gelezen en de 

oproep u is ontgaan. Maar het kan ook zijn 

dat u nog aan het broeden bent op de 

ideeën en dat u de stap tot contact nog 

moet gaan zetten. Ik ga maar uit van dat 

laatste.  

Tonco Roest Crollius 

 

Geloofsgenoten 
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Jubileum Koosje Vos 

Op zondag 10 oktober konden we als 

gemeenschap van de OLV,  Koosje Vos 

gelukwensen met het bereiken van haar 

veertigjarig ambtsjubileum. Veertig jaar 

geleden werd zij bevestigd als predikant en 

sindsdien heeft zij gewerkt in verschillende 

hoedanigheden op evenzoveel 

verschillende plekken. 

Aan het einde van de viering werd zij 

toegesproken, uiteraard gefeliciteerd en 

bedankt  voor alles wat zij in onze 

gemeenschap op onder andere  pastoraal 

en theologisch gebied  bijdraagt. 

Natuurlijk waren er bloemen en een 

cadeaubon, vergezeld van - hoe kan het ook 

anders - de wens dat zij nog lang in ons 

midden mag blijven. Koffie en mooie 

petitfours rondden het af als een feestje. 

Astrid Veldhuis 

 

 

 

 

Werkdag op het Kerkhof 

In de aanloop naar Allerzielen is er weer een 

schoonmaakdag op het kerkhof. Op vrijdag 

29 oktober van 10 uur tot ongeveer 14 uur 

bent u van harte welkom om mee te helpen 

poetsen en harken. Rond het middaguur zijn 

er de traditionele krentenbollen.  

 

Willibrordzondag 

Op 14 november zal er een oecumenische 

viering gehouden worden in de Maria 

Christina kerk in Den Dolder.  Aanvang 10 

uur. De dienst wordt gehouden in het kader 

van de Willibrordzondag. Voorgangers zijn 

pastor Gerard Weersink en ds. Gert 

Landman.  

Let op: Er is dan geen dienst in de OLV-kerk, 

maar de deur is open en u kunt een kaarsje 

aansteken. 

 

Nieuws 

Iedere zaterdag om 10.30 in de 
kapel van de Schutsmantel. 
 
1 nov 19.30 uur Allerzielen 

     pastor Gerard Weersink 

6 nov      mw. Astrid Veldhuis  

13 nov    pastor Gerard Weersink 

20 nov    dhr. Frans W vd Sande 

27 nov    pastor A. v.d.Boogaard 

 

 

Vieringen Schutsmantel 



Afrikareis: Care for Cape Town 

Beste jongeren, gaan jullie mee? In 2023 

organiseren we van 26 februari tot 8 maart 

een jongerenreis naar Kaapstad in Zuid-

Afrika. In Kaapstad zullen we meebouwen 

aan een kinderopvang en kennismaken met 

de cultuur, historie en apartheid van Zuid-

Afrika. Eerdere reizen naar Kaapstad 

hebben veel energie losgemaakt en daar 

horen we nu nog de positieve verhalen van! 

De reis is bedoeld voor enthousiaste 

jongeren die op het moment van vertrek 

tussen de 16 en 21 jaar zijn en wordt 

begeleid door ds. Marjolein Cevaal, Joost 

Kieviet, Jeroen en Ellen Bransen. Ben jij 

geïnteresseerd in deze unieke reis en wil je 

meer weten? Kijk dan op onze eigen website 

www.careforcapetown.nl. Hier is alle 

informatie terug te lezen. Heb je nog meer 

vragen? Op donderdag 18 november van 20 

tot 21 uur houden we een open avond voor 

jongeren (en hun ouders) die mogelijk mee 

willen op deze reis. Wees welkom in de 

Centrumkerk in Bilthoven! Daar zullen wij 

het project verder toelichten en kun je 

vragen stellen. Graag tot 18 november om 

20 uur in de Centrumkerk, of spreek gerust 

één van ons aan op een ander moment. Wij 

hebben er alvast veel zin in, maak gerust 

vrienden enthousiast en neem ze mee! 

Marjolein Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen 

Bransen en Ellen Bransen 

 

 

 

De digitale adventsretraite 2021 van de 

jezuïeten 

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de 

adventsretraite 2021. De retraite gaat op 

zondag 28 november van start en loopt tot 

zaterdag 25 december. Het is de vijftiende 

digitale retraite van de jezuïeten. De retraite 

is geschreven door jezuïet Jan Stuyt, bij ons 

bekend als voorganger van Paas- en 

kerstvieringen. . 

 

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen 

dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 

meditatieve vragen, citaten en technische 

gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke 

reis om het mysterie van Kerst intenser te 

beleven. 

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij 

schreef: “De decembermaand is voor veel 

mensen een drukke periode. Een echt feest 

is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet 

overvallen door Kerstmis. De digitale 

retraite geeft je de kans om je voor te 

bereiden op dit feest. Een kwartier per dag 

is genoeg. Laat je vier weken inspireren 

door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, 

licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij 

mensen op bezoek als zij zich daarvoor open 

stellen.” 

 

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite 

inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. 
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Sinds twee jaar werd er de afgelopen maand 

weer een OLV beraad gehouden, waarvoor 

iedereen van onze geloofsgemeenschap was 

uitgenodigd. Onderwerp: De OLV en de 

toekomst. Aanwezig waren ongeveer 50 

parochianen. Op de volgende vier pagina’s 

een verslag van Gerdien Rokenbrand.  

 

Welkom door Janine Noten, voorzitter van 

de pastoraatsgroep. Zij stelt Martien 

Agterberg voor, de gespreksleider van de 

avond. Martien introduceert zichzelf. Hij 

heeft gewerkt in het schoolpastoraat, het 

 

 

 krijgspastoraat en het gevangenispastoraat 

en is diaken van het bisdom Utrecht. 

Martien is in het verleden actief geweest in 

onze kerk als voorzitter van de 

pastoraatsgroep en in het jongerenwerk. Hij 

is nog steeds incidenteel voorganger bij 

dopen en uitvaarten.  

Het laatste OLV-beraad was in 2019. Op 

initiatief van de pastoraatsgroep heeft een 

ad-hoc-werkgroep deze avond 

georganiseerd. Deze werkgroep heeft vijf 

discussievragen geformuleerd n.a.v. het 

document ‘Kernwaarden van de lokale 

geloofsgemeenschap’ (uit 2012). 

Er ontstaat een plenaire discussie n.a.v. de 

volgende vijf vragen: 

Vraag 1 

Wat is het waardevolle van onze 

geloofsgemeenschap en welke 

kernwaarden (die onze identiteit bepalen) 

wil je vasthouden naar de toekomst toe? 

Het geloof in Jezus Christus is een kernpunt 

in onze geloofsgemeenschap. 

We hebben een hele grote groep 

vrijwilligers, een kleine groep ouderen en 

een grote groep die zich minder/niet (meer) 

betrokken voelt. We zijn oecumenisch 

gericht. Al het lijkt er soms op dat 

oecumenische samenwerking vroeger 

soepeler verliep. Door vergrijzing lukt het 

uitdragen van de genoemde kernwaarden 

niet meer. Laten we daarom samen werken 

met andere christelijke kerken; 

Verslag OLVberaad 13 oktober 
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Waardevol zijn o.a. de recente 

oecumenische viering en het 

kloosterweekend. Het is belangrijk dat alle 

generaties betrokken zijn/blijven: dat ook 

onze kinderen het meekrijgen. 

Openheid (naar binnen en naar buiten) en 

vrijheid van mening zijn belangrijke 

kernwaarden.  

Onze gemeenschap lijkt soms een gesloten 

bubbel: laten we vooral ook de nieuwe 

generaties uitnodigen. Belangrijke 

kernwaarde is ook de uitnodiging aan 

iedereen voor deelname aan de communie.  

De OLV-website wordt veel bezocht (40 tot 

80 maal per dag). Belangrijk is een goede 

communicatie met iedereen uit de 

geloofsgemeenschap en laten we vooral 

ook de digitale communicatiemiddelen 

blijven gebruiken. 

Vraag 2 

Welke kernwaarden zijn voor de OLV van 

belang voor onze inhoudelijke groei en de 

inspiratie van anderen? En wat vraagt dat 

van onszelf? (Verandering? Een andere 

kijk? Persoonlijke inzet?) 

Laten we meer verbindend denken. Het 

moet niet alleen om de eucharistie draaien.  

Laten we ruimte zoeken/bieden voor 

meditatie, muziek en verbinding met 

andere religieuze culturen. Er wordt een 

oproep gedaan voor meer 

gemeenschapsopbouw.  

Laten we randkerkelijken en niet-

kerkelijken insluiten en niet buiten sluiten. 

Laten we meer naar buiten treden als een 

groep die iets doet (zoals protestanten 

vaker doen). In de afgelopen Week van de 

Duurzaamheid waren er geen OLV- 

initiatieven over dit belangrijke onderwerp. 

Waarom niet? De bloemen-doorgeefactie 

van afgelopen zomer was zeer waardevol en 

voor herhaling vatbaar.  

Laten we meer naar mensen toe gaan of 

neem een gast mee; Een nieuw lid van onze 

gemeenschap zou graag persoonlijk contact 

willen. Dan kan hij zich hier sneller thuis 

voelen.  

Laten we allemaal meer attent zijn op de 

aanwezigheid van nieuwe mensen in onze 

kerk en op hen afstappen. Bovengenoemd 

nieuw gemeenschapslid is gecharmeerd van 

de zorgvuldigheid van de zondagse 

vieringen. Vooral de eigenzinnigheid en de 

inclusiviteit van de OLV trok hem aan. In zijn 

vorige parochie was hij actief en hij wil zich 

ook hier persoonlijk inzetten.  

In ons kerkblad staan (te) weinig 

inhoudelijke geloofsthema’s. Laten we ook 

daarop focussen. 

Vraag 3 

Wij willen een geloofsgemeenschap zijn 

waar eenieder welkom is, waar mensen 

zich thuis voelen. Hoe kunnen wij dat 

uitdragen?  

De uitleg over de kwestie Wijdekerk:  

Stichting Wijderkerk is een initiatief van een 

groep christenen, zelf LHBTI+ of sterk 

betrokken bij LHBTI+ mensen. Zij vinden dat 

iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of 

haar kerk. Zij bundelen en delen hun 

ervaringen en krachten op hun website.  



En zij doen dat vanuit de liefde van Christus. 

Hulpbisschop Mgr. Woorts verzocht recent 

onze pastoraatsgroep om het logo van 

Wijdekerk van onze website te verwijderen 

en om de OLV (als enige katholieke kerk in 

Nederland) van de Wijdekerk-landkaart te 

halen. Wij hebben aan dit verzoek gehoor 

gegeven want we willen geen strijd met het 

bisdom. Vervolgens heeft in Samen-OLV een 

artikel van de pastoraatsgroep gestaan met 

daarin de duidelijke boodschap dat 

iedereen welkom blijft in onze kerk.  

In de discussie die volgt, blijkt dat de 

meningen van de aanwezigen sterk 

verschillen m.b.t. de kwestie Wijdekerk. 

Enkele opmerkingen: 

Laten we elke zondag de regenboogvlag 

hijsen (die vlag hangt nu al standaard in de 

hal van de kerk). De kerkelijke wet kan zich 

niet boven de Nederlandse wet stellen! 

We voelen ons zeker van binnenuit 

geaccepteerd maar we moeten naar buiten 

durven dragen dat we iedereen welkom 

blijven heten! Wie goed naar onze website 

en naar onze Paaskaars kijkt, ziet op 

meerdere plaatsen een regenboog.  

Wat kunnen we concreet doen in de geest 

van ons geloof?  

Laten we een warme gemeenschap blijven 

die weer aantrekkelijk wordt ook voor 

jongeren. We moeten vooral laten zien wat 

we doen! 

Vraag 4 

Wij willen midden in de wereld staan. De 

kerk is er niet voor zichzelf! Het vraagt van 

ons dat wij opkomen voor zwakkeren en 

kwetsbaren. Waarin komt dat tot uiting? 

Vinden wij dat voldoende? 

Er zijn al diverse acties geweest voor 

minderbedeelden. Kijken wij voldoende 

over de grenzen van onze eigen 

gemeenschap heen? Of is er ook in de eigen 

gemeenschap nog veel op te pakken? 

Zoveel mensen gaan naar de voedselbank. 

Kunnen we niet regelmatig in de kerk een 

grote eettafel vullen en veel mensen 

uitnodigen? 

Volgens de Paus is eenzaamheid één van de 

grootste kwalen in onze huidige cultuur. We 

missen onze wijkcontacten: dat werkte 

goed in Den Dolder en Centrum 2. Is dat 

opnieuw op te pakken? Want we bereiken 

nu bijvoorbeeld de mensen voor de 

oecumenische Paasviering en voor de 

Kerstattenties onvoldoende. Hebben we 

nog genoeg ‘handen’ om dat allemaal 

opnieuw op te zetten? 

Onze diaconie is ook al lang verdwenen. 

Kunnen we bijvoorbeeld een bijdrage 

leveren aan de huisvesting van de 

Afghaanse evacuees? Diaconie gaat om de 

samenleving als geheel. Dat is breder dan 

onze geloofsgemeenschap. Hoe kunnen wij 

een concreet signaal geven naar buiten toe 

dat wij betrokken zijn? 

Enkele mogelijke onderwerpen voor 

zondagse bijeenkomsten i.p.v. een reguliere 

viering zijn: schuld belijden over hoe we met 

de aarde omgaan. Of een bijeenkomst over 

rouw en troost. Het kruis heeft verticale en 

horizontale lijn. Beide zijn nodig. 
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Vraag 5 

Hoe kunnen we omgaan met “voor ons 

onbegrijpelijke gedetailleerde richtlijnen 

van het bisdom die haaks staan op de 

resultaten van het Tweede Vaticaans 

Concilie”? 

Na Tweede Vaticaans concilie zou een 

‘nieuwe frisse wind’ door de kerk gaan 

waaien. De mensen/de gelovigen/de 

gemeenschap zouden worden 

vooropgesteld. De bisschoppen en Paus 

zouden ‘dienaren’ worden. Dit is niet 

gebeurd: we hebben nog steeds een 

hiërarchische kerk.  

Paus Franciscus wil dit idee weer naar boven 

brengen: hij wil geen andere kerk, maar 

dezelfde kerk anders. Gelovigen hebben de 

rechten en de plichten om hun mening te 

uiten. Bisschoppen hebben de plicht om 

naar hen te luisteren. Maar we hebben te 

maken met de situatie van een strakke 

bisschop. We kennen de letter. Laten we 

met elkaar de Geest zoeken om uit te 

dragen wat gelovig leven is. Wij willen als 

geloofsgemeenschap een ieder serieus 

nemen en recht doen aan de 

verworvenheden van het Tweede Vaticaans 

Concilie en deze op een eigentijdse wijze 

vormgeven. 

Hierna nemen enkele parochianen het 

woord. 

Martin Meijer vertelt over de 

brainstormgroep en over de plannen voor 

het naderende 100-jarig jubileum van de 

OLV in april 2023. 

Liesbeth Rentinck vertelt over de 

verschillende acties voor de Afghaanse 

evacuees in Huis ter Heide. 

Els Vriens vertelt over het plan voor een 

maandelijkse, oecumenische wandelgroep 

“Eeuwig jong”. 

Gerard Weersink brengt ons de groeten van 

Gerard Oostvogel over. 

Martien Agterberg beëindigt dit OLV-

beraad en bedankt alle aanwezigen. 

Er volgt een gezellig samenzijn achterin de 

kerk met borrel en hapjes. 

 

De Gerardusdagkalender 2022 

De bekende Gerardusdag scheurkalender is 

weer te koop voor € 8,50 

Te koop bij het kerkelijk bureau van de OLV 

kerk, tel. 030-228 26 55  of bij Boukje 

Andringa, Maertensplein 65, Maartensdijk, 

tel. 0346-216 240 

In verband met mijn gezondheid is dit mijn 

laatste keer dat ik deze kalender organiseer. 

Wie volgt mij op?  

Boukje Andringa 
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Een terugblik op het kloosterweekend in 

Denekamp 

Half september vertrok ik voor een 

weekend naar het klooster van de zusters 

Franciscanessen in Denekamp samen met 

anderen van onze geloofsgemeenschap. Al 

enkele jaren wordt een dergelijk weekend 

georganiseerd door onze gemeenschap en 

de Maria Christina Kerk in Den Dolder. Deze 

keer zou het kloosterweekend geleid 

worden door dominee Gert Landman.  

De reis ernaar toe was een crime. Er was een 

file vanaf Bilthoven tot Denekamp. De reis 

duurde drie en een half uur. Totaal uitgeput 

kwamen mijn medepassagiers en ik aan op 

een wonderschone plek. Vanaf de weg 

draaiden we een hele mooie oprijlaan in, 

omzoomd met hoge bomen en aan het 

einde lag in de schemer een oud gebouw, 

dat later het oorspronkelijke klooster bleek 

te zijn. Een verademing na zo’n barre tocht. 

We werden hartelijk ontvangen door een 

zuster bij de receptie. Zij sprak goed 

Nederlands, maar was duidelijk niet in 

Nederland opgegroeid. De zuster bleek uit 

Indonesië afkomstig te zijn. Net als zes 

andere zusters, die nu zorg dragen voor de 

oudere zusters, maar ook voor de 

exploitatie van het klooster, de tuin en alle 

prachtige gebouwen die daarbij horen. 

Ons onderkomen bleek in een totaal 

gerenoveerd gebouw te zijn, waar we  

 

 

 

allemaal een prachtige kamer hadden met 

eigen badkamer. We hadden twee grote 

zalen tot onze beschikking. Eén ruimte voor 

gesprekken en meditatie en een ruimte om 

‘s ochtend koffie te drinken en na afloop van 

een dag gezellig bij elkaar te komen. 

Iedereen was blij met de kamers. Natuurlijk 

waren er prachtige verhalen van vóór de 

verbouwing, toen iedereen nog met een 

toilettas in badjas over de gang moest naar 

een grote doucheruimte.  

Van tevoren hadden we bepaald, dat het 

thema van het weekend ‘stilte’ zou zijn. Niet 

in die zin dat er bijvoorbeeld zwijgend 

gegeten zou worden (veel te ongezellig),  

maar dat we voor onszelf zouden 

onderzoeken waar wij in het dagelijks leven 

stil van kunnen worden, ontroerd, geraakt.  

De avond van aankomst zouden we als 

opening van het weekend allemaal iets aan 

elkaar laten zien, waaruit duidelijk kon 

worden, waarvan wij stil worden. Dit was 

een ontroerende avond en zette meteen de 

toon voor de rest van het weekend.  

We hielden een stiltewandeling, waarbij we 

moesten proberen om vooral onze 

omgeving goed in ons op te nemen, we 

mochten muziek aanvragen die ons stil 

maakt. We hadden gesprekken in 

tweetallen over ‘stilte’ en er waren 

momenten dat we alleen of met een ander 

in de prachtige tuin zaten.  

Kloosterleven 
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We kregen ook twee keer een presentatie 

van Zuster Christella Warini. De eerste keer 

over het kloosterleven en de orde van 

Franciscanessen. Een tweede keer leidde zij 

een meditatie. Beide keren voorzien van 

onvoorstelbaar mooie filmpjes en hele 

mooie muziek. Aan het einde van de 

meditatie zongen de zes Indonesische 

zusters voor ons het Onze Vader 

meerstemmig in hun eigen taal. Dat was 

heel ontroerend.  

Het hele weekend konden we deelnemen 

aan gebedsdiensten in de kapel en zondag 

aan de eucharistieviering. Voor wie dat 

graag wilde. Gert Landman rondde elke 

avond af met zingen, voordat we de avond 

afsloten met een gezellig samenzijn.  

Nu lijkt het erop, als ik dit schrijf, dat het 

allemaal heel braaf en ‘heilig’ eraan toe 

ging. Dat was niet het geval. Elke avond 

werden wijntjes gedronken, we hebben na 

een grote wandeling op een terras gezeten 

bij een watermolen en lokale biertjes 

gedronken. We hebben veel gelachen, 

mooie gesprekken met elkaar gehad 

tussendoor. Het was een perfecte 

mengeling van in jezelf gekeerd raken en 

gezellig contact maken. En het bijzondere 

ervan vind ik, dat iedereen die was 

meegegaan op een eigen manier in het 

(kerkelijk) leven staat of op een andere 

manier gelovig is. Sommigen gaan wekelijks 

naar de kerk, sommigen bijna niet, maar 

vinden het heel fijn aan een 

kloosterweekend mee te doen. Anderen 

geeft het rust om weer eens even na te 

denken over wat hen inspireert in het leven. 

Het was leuk om geloofsgenoten van onze 

eigen gemeenschap eens in een andere 

omgeving een paar dagen mee te maken. En 

hoe oecumenisch was het nou allemaal? Zó 

oecumenisch dat het eigenlijk niet aan bod 

is geweest. Het was heel gewoon om vanuit 

twee tradities bij elkaar te zijn dat weekend.  

Wel was ik blij dat ik me af en toe even op 

mijn eigen kamer kon terugtrekken. Voor 

wie mij kennen, is dat misschien wel een 

verrassend einde van dit stukje…   

En het volgend jaar? Ik ben er weer bij!  

Janine Noten 

Meer info: www.zustersvandenekamp.nl   
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Notarissen Houwing en van Beek 
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!” 

030  2290811  Bilthoven 
www.houwingvanbeek.nl 

 

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o. 
Samantha Drent 

030  2901451 
www.drentuitvaartverzorging.nl 

 

Luxe Bakker Krijger 
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40 

Bilthoven 
030 2282912 

 

Barbara uitvaartverzorging 
Utrecht 

030 2966666 
www.barbarauitvaart.nl 

 

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.  
-Persoonlijke grafmonumenten- 

030 2516955  Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl 

 

Spar Jan Mons, Bilthoven 
Bilderdijklaan 106 

030 2282180 
www.sparmons.nl 

 

Van Doeveren  Buro voor Architectuur 
nieuwbouw en restauratie Frankrijk 

033 2773152  Scherpenzeel 
www.vandoeveren.nl 

 

Haarmode Capello 
Bilderdijklaan 108 

Bilthoven 
030 2257015 

 
ROEST CROLLIUS DE JONG 

advocaten 
www.rc-dj.nl 

 

ERA Makelaardij Coljee 
Verkoop, taxatie  

Bilthoven, Den Dolder 
030 2202940   info@coljee.nl   

Colofon 

 

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 
 
Kerkelijk Bureau 
Gregoriuslaan 8,  T: 030-2282655 
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties. 
 
Meer adressen en bankinformatie vindt u 
op het colofon op de vorige pagina en op 
onze website:  
www.olvbilthoven.nl 
 

 

 

 
 

Kopij  
 

Aanleveren via  samenolv@gmail.com 
 
Kopijdatum volgende nummer:   
15 november 
Looptijd: 1 december 2021 tot 5 januari 
2022 
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