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Mededelingen 

Nr. 12 – 25 maart 2022 
 

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; Tiny de Maat; Francina Johanna Abbenhuis 

en Jan Berk van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, 03 april 2022 
 

10.00 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: pastor G. Nijland 

              Ecclesiakoor 
 

Intenties: voor Joop Penning; Tiny de Maat; Francina Johanna Abbenhuis 

en Jan Berk van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

PALMZONDAG, 10 april 2022  
 

11.00 u: Woord- en Communieviering - Gezinsviering  

                 Voorgangers: pastor Wies Sarot en werkgroep KWD 
                 

Intenties: voor Francina Johanna Abbenhuis en Jan Berk van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

WITTE DONDERDAG, 14 april 2022 

19.30 u: Eucharistieviering 

     Celebrant: pastor G. Nijland 
 

GOEDE VRIJDAG, 15 april 2022 

15.00 u: Kruisweg 

               Voorgangers: I. Elsevier en K. Elsevier 
 

19.30 u: Kruisverering 

               Voorgangers: I. Elsevier en W. Eurlings 

               Ecclesiakoor 
 

 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

PAASWAKE, zaterdag 16 april 2022 (extra collecte Bisschoppelijke 

Vastenactie) 

23.00 u: Eucharistieviering 

                 Celebrant: pastor M. Meneses 

        Ecclesiakoor 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Maria Catharina La Poutré en 

voor Francina Johanna Abbenhuis en Jan Berk van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 

Bereiden zich voor op hun huwelijk Rik Borgman en Eveline Rapati  
 

EERSTE PAASDAG, zondag 17 april 2022 (extra collecte 

Bisschoppelijke Vastenactie) 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Antoon van Gaans en Kees van Gestel 
 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen en voor Francina Johanna 

Abbenhuis en Jan Berk van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 

Bereiden zich voor op hun huwelijk Rik Borgman en Eveline Rapati 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

20 maart: € 125,75 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

 

                 
ONS MALAWIPROJECT 

Traditiegetrouw wordt ons locatieproject halfvasten (27 maart dit jaar) aan 

de orde gesteld. 

Nu het een gebedsviering betreft, betekent het dat we wat andere ruimte 

hebben om de laatste stand van zaken met u te delen: 

• De school 

• Het landbouwproject 



 

 

• De overstroming 

• ?? 

Over dit laatste willen we nog even de stilte bewaren, maar als het ons lukt 

dan zal het zeker verrassend uitpakken. 

Alle reden om ieder van harte uit te nodigen voor de viering op 27 maart om 

10.00 uur. Neemt u ook iemand extra mee? 

De werkgroep Malawi. 
 

Maandag 28 maart om 13.30 uur in de pastorie van de St. 

Michaëlkerk 

Tijdens deze middag  spreken we over het Synodaal Proces, het Samen op 

weg zijn in onze kerk en wereld.   

Het programma behelst een korte inleiding over het Synodaal Proces en 

vervolgens een gesprek over de fundamentele vraag van het Samen op Weg 

zijn: Hoe wordt het samen op weg zijn in uw leven verwerkelijkt? We doen 

dit aan de hand van vragen.   

 

Ook in Eemnes willen we een keer een OASE middag houden.  

Maandag 4 april 13.30-15.00 uur De Schoter Eemnes  

 

Opgave vooraf is prettig maar niet noodzakelijk. Opgeven kan bij Wies 

Sarot: sarot@marthamaria.nl  

 

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. 

 

Dinsdagmorgen weer vieren in de kapel! 

Nu de Corona maatregelen versoepeld zijn, worden de gebedsvieringen op 

dinsdagmorgen weer in de kapel gehouden. Iedere dinsdag om 10:00 uur 

een korte viering van Woord en Gebed, waarna we gezamenlijk koffie 

drinken. Iedereen is van harte welkom! 

mailto:sarot@marthamaria.nl
https://marthamaria.nl/nieuws/


 

 

 

 

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 zo’n 130/135 huishoudens/gezinnen gebruik van de 

Voedselbank en halen er de noodzakelijke levensmiddelen op omdat ze zelf 

te weinig geld wekelijks hebben om boodschappen te doen. 

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

we delen met elkaar! 

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

bonen of shampoo, douchegel etc. meenemen naar de Michaëlkerk 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. 

 

NIEUWSBRIEF MAART 

Achterin de kerk ligt de nieuwsbrief van maart. 

 

Op zondag 27 maart a.s. is er om 19.30 uur weer een Taizéviering in de 

Centrumkerk in Bilthoven. 

Van harte aanbevolen! 
 


