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Mededelingen 

Nr. 07 – 18 februari 2022 
 

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 20 februari 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Jacqueline van Gaans en Johan Bosboom 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Mary Sanderse-

Schrijver; Joop Penning en Tiny de Maat van wie wij kortgeleden afscheid 

hebben genomen. 
 

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 27 februari 2022  
 

10.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: F. Zwarts 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: voor Mary Sanderse-Schrijver; Joop Penning en Tiny de Maat 

van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

ASWOENSDAG, 02 maart 2022  
 

19.30 u: Gebedsviering 

               Voorganger: J. Nieuwenhuis 
 

Intenties: voor Mary Sanderse-Schrijver; Joop Penning en Tiny de Maat 

van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, 06 maart 2022 
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: Irene Elsevier en Willy Eurlings 
 

Intenties: voor Mary Sanderse-Schrijver; Joop Penning en Tiny de Maat 

van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, 13 maart 2022  
 

11.00 u: Eucharistieviering  

                Celebrant: pastoor J. Skiba 
                 

Intenties: voor Mary Sanderse-Schrijver; Joop Penning en Tiny de Maat 

van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

13 februari: € 185,00 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

 

 
 

 

Palmtakjes inleveren 

U kunt weer de palmtakjes van vorig jaar inleveren om te laten verbranden 

voor de as voor Aswoensdag. 

Palmtakjes a.u.b. deponeren in de koperen pan achter in de kerk. 

 

NIEUWSBRIEF 

Achter in de kerk ligt de Nieuwsbrief van Februari. 

 

Een nieuw gebedenboekje om mee te nemen. 

Uitgeverij Adveniat heeft voor de periode van de vasten weer een 

gebedenboekje laten verschijnen: Van Titus Brandsma tot Edith Stein, twee 

grootheden uit de karmelietenorde. 

    De Fries Titus Brandsma verzette zich in de Tweede Wereldoorlog tegen 

de nazi’s en moest dat in 1942 met de dood bekopen in concentratiekamp 

Dachau. Hij is in 1985 zalig verklaard en in november afgelopen jaar is zijn 

heiligverklaring het laatste stadium ingegaan.  

    De Duitse Edith Stein ging in 1939 naar het karmelietessenklooster in het 

Limburgse Echt. Ze had veel kritiek geuit op de nazi’s en liep in Duitsland 

gevaar om opgepakt te worden, ook al omdat ze jodin was voordat ze 

katholiek werd. In 1942 werd zij, samen met haar zus, in Echt alsnog 

opgepakt en ze stierf in 1942 in Auschwitz. Zij is in 1998 heilig verklaard. 

    We hebben voor onze gemeenschap weer een aantal van deze boekjes 

aangeschaft en ze liggen achter in de kerk bij de collectemandjes. U kunt er 

een meenemen wanneer u dat wil. 

 



 

 

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! 
 

Actie Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Zoals elk jaar is in januari de actie Kerkbalans. Vrijwilligers gaan op pad 

voor hun plaatselijke kerk. De parochie of locatie krijgt geen subsidie om de 

kosten voor alle activiteiten te betalen. Om te kunnen blijven bestaan 

hebben kerken daarom een financiële bijdrage nodig van hun parochianen. 

Geld is nodig om bijvoorbeeld de boekjes voor een viering te maken, de 

kerk te verwarmen of, voor de Michaëlkerk in het bijzonder dit jaar, het dak 

te onderhouden vanwege lekkage. In de loop van de komende week 

ontvangt iedereen weer de bekende envelop met de vraag om uw bijdrage 

voor dit jaar kenbaar te maken. Een hartelijke uitnodiging om gul te geven! 

Meer informatie is ook te vinden op: https://www.kerkbalans.nl/ 

 

Corona laatste aanpassingen 

Voor de komende vieringen moet u nog steeds reserveren. Dit zal 

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

U kunt dit doen via de website 

https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/ en dan de knop 

‘Aanmelden viering’ gebruiken. Let u erop dat u de juiste datum neemt? 

Mensen die niet over toegang tot internet beschikken kunnen telefonisch 

reserveren bij het secretariaat op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur (030-

2200025). Op zaterdagavond kunt u zich tot uiterlijk 20.00 telefonisch bij 

Irene Elsevier opgeven: 030-2293757.Reserveren kan vanaf woensdag 

voorafgaand aan de viering tot uiterlijk zaterdagavond 20.00 uur. 

 

De volgende regels blijven gelden: 

– 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. 

https://www.kerkbalans.nl/


 

 

– Er wordt voorlopig geen koffie geschonken 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


