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Mededelingen 

Nr. 09 – 04 maart 2022 
 

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; overl. ouders van Eijndthoven-

Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen en voor Joop Penning en 

Tiny de Maat van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, Zondag Laetare,  

27 maart 2022 (extra collecte Malawi) 
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Joke Vroom en Jacqueline van Gaans 
 

Intenties: voor Joop Penning en Tiny de Maat van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

20 februari: € 150,20 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

                 
 

Steun aan de Oekraïne  

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zondag 6 maart te 

collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in 

deze Vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. 

Mgr. Van den Hout, bisschop-referent voor missie en 

ontwikkelingssamenwerking: “Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen 

met een gift.” Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de 

Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom 

vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse 

plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De 

caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, 

voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de 

website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer 

NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte 

Oekraïne. Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief: 

https://steun.kerkinnood.nl/help-slachtoffers-oorlog-oekraine. De priesters 

en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, 

staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen 

met financiële hulp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vastenactie.nl/
https://steun.kerkinnood.nl/help-slachtoffers-oorlog-oekraine


 

 

Brief Veertigdagentijd kardinaal Eijk 

Ter gelegenheid van de veertigdagentijd is er een brief verschenen van onze 

aartsbisschop kardinaal Eijk. De brief is te vinden op de website van de 

Martha en Maria Parochie (datum 02 maart). Voor degenen die geen 

toegang tot internet hebben ligt er een geprint exemplaar achter in de kerk, 

op de leesplank. 

 

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! 

 

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. 

 

Delen met elkaar: inzameling van producten voor de Voedselbank 

In de Vastenperiode van 2 maart t/m 17/18 april ( Pasen) willen we als 

geloofsgemeenschap levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank in 

onze Gemeente De Bilt. 

Iedere week maken 125 huishoudens/ gezinnen gebruik van de Voedselbank 

en halen er de noodzakelijke levensmiddelen op omdat ze zelf wekelijks te 

weinig geld hebben om boodschappen te doen. 

Wij willen ons steentje bijdragen speciaal in de Vastenperiode met de actie: 

we delen met elkaar! 

  

https://marthamaria.nl/nieuws/


 

 

U kunt houdbare levensmiddelen zoals rijst, pasta, soepen, blikken groente, 

bonen of shampoo, douchegel etc meenemen naar de Michaelkerk en 

achterin op het bankje neerzetten. 

Wij zorgen dan dat het bij de Voedselbank komt. 

U kunt ook geld doneren want er zijn natuurlijk ook rekeningen te betalen 

zoals energie, water etc. Dit kan op rekening :  

NL81RABO 0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank de Bilt. 

Kijk voor meer informatie op de website van de voedselbankdebilt.nl 

Hartelijk dank voor uw gaven! 

Diaconie Michaël/Laurensgeloofsgemeenschap. 

 

 

 
 

 

 


