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Mededelingen 

Nr. 47 – 10 december 2021 
 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, Zondag Gaudete 12 december 

2021 (extra collecte Bisschoppelijke Adventsactie) 
 

10.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: pastor F. Zwarts 

               Memento (Gregoriaans) 
 

Intenties: voor Dina Ott; Jan Paul Berns en Bernardus Petrus Vermeij van 

wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 19 december 2021  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Irene Elsevier en Willy Eurlings 

              Samenzang 
 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Dina Ott; Jan Paul 

Berns en Bernardus Petrus Vermeij van wie wij kortgeleden afscheid hebben 

genomen. 
 

EERSTE KERSTDAG, 25 december 2021  

(extra collecte Parochiële Caritas Instelling) 
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Kees van Gestel en Kees Elsevier 

               Samenzang 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma 
 

TWEEDE KERSTDAG, HEILIGE FAMILIE, 26 december 2021  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Irene Elsevier en Wim Kremer 

               Samenzang 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

28 november: € 117,30  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

                  

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

Wist u dat ……. 

Er iedere dinsdagmorgen een viering is in de H. Michaëlkerk? We komen 

samen, lezen uit het Woord van God, luisteren naar een korte overweging 

en bidden samen. Om de week bidden we dan samen het morgengebed uit 

het getijdengebed, zoals dat in de kloosters gebeden wordt.   

De viering begint om 10:00 uur; iedereen is van harte welkom! 

 

 
 

Coronaregels aangescherpt. 
 

De coronasituatie in Nederland lijkt er nauwelijks beter op te worden, zeker 

met de nieuwe variant. Daarom zijn bepaalde regels weer ingevoerd of 

aangescherpt. 

 

 Allereerst hebben de bisschoppen deze week bepaald dat alle 

publieke vieringen na 17.00 niet meer zijn toegestaan. Dat betekent dat de 

kerstavondviering, zoals die gepland stond, geen doorgang kan vinden. 

 Het parochiebestuur denkt nog na of er kerstavond een soort 

onlineviering kan worden opgezet, maar daar zijn op dit moment nog geen 

concrete plannen voor. 

 In onze eigen kerk bekijken we nog of we bij de overige vieringen 

rond kerst weer gaan werken met ons reserveringssysteem. We zullen dat 

tevoren natuurlijk aankondigen via de weekmededelingen. 

 

Verder blijven de volgende regels van kracht: 

– 1,5 m. afstand houden, tenzij u een huishouden deelt. In de 

Michaëlkerk zijn die afstanden weer aangegeven met pijlen in de banken 

met een knielbank. De overige banken dienen vrij te blijven (de mensen die 

de communie uitdelen moeten daar kunnen lopen). 



 

 

– Mondkapjes op wanneer u zich verplaatst, dus vanaf binnenkomst tot u 

bij uw plaats bent aangekomen. U mag dan het mondkapje afzetten (hoeft 

niet). Na afloop van de viering weer het mondkapje op. 

– Handen desinfecteren bij binnenkomst en door het middenpad naar uw 

plaats lopen. Na afloop van de viering langs de zijpaden weer naar buiten, 

waarbij u natuurlijk de collecte niet vergeet. 

– Volkszang is toegestaan, maar wellicht kunt u zich qua volume wat 

inhouden. 

– Voorlopig zullen we geen koffie schenken na afloop van de 

zondagsvieringen. We kunnen nog niet zeggen wanneer dat wel weer kan.

  

Laten we goed voor elkaar en voor onszelf zorgen door ons aan deze regels 

te houden. 

Pastoraatgroep Michaël/Laurens geloofsgemeenschap 

 

Kerst in de Michaëlkerk 

 

Zoals u heeft begrepen is de kerstnachtviering dit jaar niet toegestaan door 

de bisschoppen om begrijpelijke redenen.  

Het parochiebestuur en pastoresteam hebben besloten om op kerstavond, 

24 december, twee livestream vieringen te verzorgen: 

21.00 uur vanuit de St. Martinuskerk in Hoogland 

22.30 uur vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn. 

Beide vieringen zijn voor beide parochies. De links van deze livestreams 

zullen gedeeld worden via de websites. 

 

Voor de twee woord- en communievieringen op eerste en tweede kerstdag 

zult u weer moeten reserveren zoals we dat tot juni ook hebben gedaan. 

Daarvoor gaat u op de website van onze Martha en Maria parochie 

(www.marthamaria.nl) naar Vieringen en klikt u op de eerste knop: 'alle 

vieringen'. 

In het volgende scherm kunt u dan op de knop 'alle locaties' klikken en dan 

'Michaëlkerk de Bilt' kiezen (de laatste in het rijtje), waarna u zich kunt 

opgeven. 
 

Let op: u dient nu ook voor kinderen te reserveren. 

U kunt zich vanaf vier dagen van te voren opgeven; reserveren kan tot 

uiterlijk 20:00 uur de avond tevoren. Dus voor Eerste Kerstdag vanaf 

dinsdag 21 december, en voor Tweede Kerstdag vanaf woensdag 22 

december. Verder gelden de regels als eerder dit jaar: mensen zonder 

internet kunnen zich telefonisch opgeven via het secretariaat  

(030-220 00 25) op werkdagen van 9:00 uur tot 12:00 uur. 

http://www.marthamaria.nl/


 

 

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. 

Boukje Andringa is zondag 12 december in de kerk aanwezig. Na afloop 

kunt u bij haar de kalender kopen. 

 

 

 

 


