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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Oecumenische openluchtviering op Eerste Pinksterdag 10.30 uur voor Gemeentehuis De Bilt 

Eindelijk is het dan weer zover: de driejaarlijkse oecumenische openluchtviering op het terrein voor 

het gemeentehuis in De Bilt. Er doen naast onze eigen Maartenskerk nog negen andere kerken mee: 

de Adventkapel , de Ontmoetingskerk, de Michael- Laurenskerk, de Nieuwstraatgemeente, de 

Dorpskerk , de Oosterlichtkerk , de Woudkapel, de Centrumkerk en de onze Lieve Vrouwekerk . 

Burgemeester Potters verzorgt het openingswoord. De viering wordt muzikaal ondersteund door het 

Nederlands Brandweerorkest en Gijsbert van der Linden. Er is een gelegenheidskoor met zangers uit 

de diverse kerken (o.a. vijf leden van Maartenskoor) en er zijn solisten. Heel belangrijk: iedereen is 

welkom: jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk! Er zijn voldoende stoelen. Na afloop is er koffie, thee 

en sap, met een krentenbol. U wordt vriendelijk verzocht, indien mogelijk, met de fiets te komen. Bij 

het gemeentehuis is beperkt parkeerruimte voor auto’s. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de 

Onze Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven. 

Voor ieder van onze geloofsgemeenschap die niet in de gelegenheid is om naar Bilthoven te gaan of 

toch liever in eigen omgeving Pinksteren wil vieren, is er een alternatief: op zaterdagavond 4 juni is 

er een viering van woord en communie in onze Sint Maartenskerk. Daarmee komen we tegemoet 

aan de wens van ouderen die liever niet in een grote mensenmassa willen komen en de rust en 

ruimte van onze schaapsstal prefereren.  

 

Pinksteren, ’n lopend vuurtje! 
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Een oproep voor 3 mensen die willen helpen om de viering voor het Gemeentehuis  
op te bouwen.  
Dat betekent: om 8 uur ’s morgens aanwezig om stoelen, kramen en dergelijke neer te zetten. Er is 
koffie met croissants voor de harde werkers. Na afloop van de viering moet alles weer opgeruimd 
worden. Contact: Isabella Goossens  06-21104874 

 

Maartenskoorlid Leo Born uit Hilversum heeft op dinsdag 10 mei een nieuwe knie gekregen. Het 
gaat goed met hem. Hij verblijft momenteel in Villa Overbosch om in alle rust te herstellen.  
Een kaartje is van harte welkom bij zijn vrouw Willy op hun huisadres: Julianalaan 6E,  
1213 AP te Hilversum. 

 

Viering op woensdag 1 juni 10.30 uur 
U bent van harte uitgenodigd voor deze viering waarin opnieuw pastoor Skiba zal voorgaan. 
Er is samenzang met begeleiding van Gijsbert van der Linden. 
Na de viering kunnen wij met elkaar napraten met koffie en thee en daarna is er een eenvoudige 
lunch. 

Heel graag tot ziens op woensdag 1 juni! 

  
 

Zondag 22 mei 10.30 uur Eucharistieviering 
Pastor Jozef Wissink 

Orgel en samenzang 

Donderdag 26 mei 10.30 uur Woord- en communieviering 
An Kolfschoten 

Orgel en samenzang 

Zondag 29 mei 09.30 uur 
Ontmoetingskerk 

Oecumenische viering 
 

Orgel, voor- en 
samenzang 

Woensdag 1 juni 10.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor Joachim Skiba 

Orgel en samenzang 
Na viering koffie en 
broodje 

Zaterdag 4 juni 19.00 uur Woord- en communieviering 
Leo Fijen 

Samenzang via 
schermen 

Zondag 5 juni 10.30 uur 
Gemeentehuis De Bilt 

Oecumenische openluchtviering  Brandweerorkest 
Gelegenheidskoor 
Solisten  

 

Misintenties 22 mei: heer Theo Andringa; mevrouw Emma Bruin – Aigner; families J.C. Kemp - 
Vendrig en W. Freriks - van Geijn; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; mevrouw Loes 
Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink – Korrel; heer Ton van Vulpen 
Misintenties Hemelvaartsdag: mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; heer Gerard Steenman; heer 

en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen – Zuidberg 

Misintenties 4 juni: heer Nico Bak; ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Pietsje Huitenga – 
Bijlsma; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen;  
ouders Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; ouders Stornebrink – Korrel; ouders Verweij en 
Miltenburg; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen – Zuidberg 

 
Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl 

 

De volgende Weekbrief verschijnt in het Pinksterweekend 

http://www.marthamaria.nl/

