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Mededelingen 

Nr. 08 – 25 februari 2022 
 

Versoepelingen 

De bisschoppen hebben besloten dat er versoepeld kan worden wat betreft 

de coronamaatregelen. Als u het hele bericht wil lezen vindt U dat op: 

https://www.aartsbisdom.nl/versoepelingen-in-de-r-k-kerk-vanaf-vrijdag-

25-februari/ 

Wat er nu verandert: 

Het is niet meer nodig voor vieringen te reserveren. Ook de anderhalve 

meter en het mondkapje worden losgelaten. Wel staat er nog steeds de paal 

waar u uw handen kunt desinfecteren. De communie kan weer op de 

gewone manier worden uitgereikt, nadat de voorganger zijn handen heeft 

gedesinfecteerd. Vanaf volgende week zondag gaan we ook weer koffie 

schenken na afloop van de vieringen. 

Wat voorlopig nog blijft: 

Houdt u zich wel nog aan de maatregel om geen handen te schudden, zowel 

bij de vredeswens als elders in de kerk. We collecteren nog op de manier 

waarop we dat afgelopen maanden gewend zijn, zodat we ook daarbij elkaar 

niet aanraken, want het virus is nog niet weg. 

We zijn heel blij met deze versoepelingen en hopen dat daarmee ook wat 

drempels zijn weggenomen. U bent van harte welkom! 

 

Pastoraatgroep Michaël/Laurens geloofsgemeenschap 

 

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 27 februari 2022  
 

10.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: F. Zwarts 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: Cathrien de Klaver–Luttmer en voor Mary Sanderse-Schrijver, 

Joop Penning en Tiny de Maat, van wie wij kortgeleden afscheid hebben 

genomen. 
 

 

 

 

 

 

HH. Michaël en Laurens 
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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. 
 

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, 20 maart 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Kees van Gestel en Johan Bosboom 

     Ecclesiakoor 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Joop Penning en Tiny de 

Maat, van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

20 februari: € 107,40 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

 

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! 



 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


