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Mededelingen 

Nr. 18 – 06 mei 2022 
 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN, 08 mei 2022 

(extra collecte Roepingenzondag)  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

                 Voorgangers: Irene Elsevier en Willy Eurlings 
                 

Intenties: Richard Bonouvrier en Miep van der Velden en voor Jan Berk; 

Toni Hagen-Fast en Adriana Johanna van Jaarsveld-Versteegen van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN, 15 mei 2022 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE (extra collecte Rolstoelbus Fedde) 
 

11.00 u: Eucharistieviering 

               Celebrant: Mauricio Meneses 

              Ecclesiakoor 
 

Intenties: voor Jan Berk; Toni Hagen-Fast en Adriana Johanna van 

Jaarsveld-Versteegen van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN, 22 mei 2022 
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: Wim Kremer en Jacqueline van Gaans 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; en voor Adriana Johanna van 

Jaarsveld-Versteegen van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 01 mei: € 93,80  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
 

Rozenkransgebed 

In de maand mei, Maria maand, bidden we op dinsdagmorgen, op 3 en 10 

mei, voorafgaand aan de viering van 10:00 uur, om 9:40 uur de 

Rozenkrans. Het Rozenkransgebed vindt plaats in de kapel, net als de 

daaropvolgende viering. Iedereen is welkom! 

 
 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

                 
 

Roepingenzondag 

Zondag 8 mei is de zondag van de Goede Herder en tevens 

roepingenzondag. 

Op roepingenzondag staat het gebed om roepingen centraal: de roeping van 

ieder van ons, gelovigen, maar heel specifiek de roeping van religieuzen, 

priesters en permanent diakens. De zorg om voldoende herders in de 

toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle 

gelovigen. U kunt hier op twee manieren actief aan bijdragen. 

 

Ten eerste door uw gebed, niet alleen op deze roepingenzondag, maar door 

iedere dag opnieuw in uw persoonlijk gebed te bidden om roepingen; u kunt 

zich ook aansluiten bij de Diocesane Gebedskring om roepingen en zo in 

verbondenheid met honderden andere gelovigen in uw eigen omgeving 

bidden om roepingen. (Contact: Secretariaat Diocesane Roepingenraad, 

Keistraat 9, 3512 HV Utrecht. roepingenraad@aartsbisdom.nl) 

 

Een tweede manier om actief mee toe doen is door middel van uw financiële 

steun aan het roepingenwerk. U kunt bijdragen aan de extra collecte op 8 

mei of uw gift overmaken op NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. Fonds 

Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht. 

 

Dinsdagmorgen 17 mei om 10.30 uur viering voor alle senioren in de 

Michaëlkerk.  

Pastor Gé Nijland gaat voor in de viering en het koor zingt o.l.v. Peter 

Steijlen. Na afloop koffie/thee met wat lekkers en natuurlijk gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten.  

Welkom u allen! 

 

mailto:roepingenraad@aartsbisdom.nl


 

 

Leerhuis in Den Dolder over Thomas Merton 
Op dinsdag 10 mei, tijd: 10:30 tot 12:00 uur is er een leerhuis in de 

ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123B,  

Den Dolder over Thomas Merton, ingeleid en begeleid door Willy Eurlings. 

Hij zal na een korte inleiding over Mertons leven enkele thema’s uit zijn 

werk bespreken aan de hand van een aantal van zijn teksten. Daarbij is 

natuurlijk ruimte voor vragen en uitwisseling. 

Opgave via Annie van Dijk, e-mail: annie.v.dijk@outlook.com of telefoon 

030-2281589 

 

Tiende Spiritueel Filmfestival De Bilt 

Op vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei 2022 is iedereen van harte welkom 

op het Tiende Spiritueel Filmfestival in De Bilt. Voor dit feestelijke tweede 

lustrumjaar kozen wij 4 films die aanzetten tot innerlijke reflectie en alle 

bekroonde films zijn. De films worden kort ingeleid. Als vanouds is de 

toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage 

vragen. Locatie Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.  

 

Vrijdag 20 mei 

10.00 uur. Kapsalon Romy. De 10-jarige Romy ontwikkelt een speciale 

band met haar oma, die vergeetachtig wordt. Nederlands gesproken 

jeugdfilm. Regie: Mischa Kamp, 2019. 

14.00 uur. The Children Act. Fiona moet uitspraak doen in een zaak met de 

jonge Adam, die leukemie bloedtransfusie weigert. Ze leert Adam goed 

kennen – maar hoe goed? Regie: Richard Eyre, 2017. 

19.30 uur. Roma. Cleo is hulp in de huishouding bij een welgesteld gezin in 

Mexico. Welke banden ontstaan tussen haar en het gezin? Regie: Alfonso 

Cuarón, 2018. 

 

Zaterdag 21 mei. 

19.30 uur. Greenbook. Voor zijn tournee huurt de Afro-Amerikaanse pianist 

Don de ruwe Tony in, een tegenpool van hemzelf. Hoe gaan ze het met 

elkaar vinden in het racistische Amerika van 1962? Regie: Peter Farrelly, 

2018. 
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ROUWBEGELEIDINGSGROEP 

DE BILT-BILTHOVEN-MAARTENSDIJK 

                                              

  H.H.Michaёl/Laurens 

  O.L.V. van Altijddurende Bijstand 

  Sint Maarten 

 

                    

Woensdagmorgen 1 juni 2022 wordt in de kerk van Onze Lieve Vrouw, 

Gregoriuslaan te Bilthoven voor iedereen, die met het verlies van een 

dierbare geconfronteerd is, een regionale herdenkingsbijeenkomst gehouden 

met als thema “DRAADLOOS´ 
 

De ontvangst met koffie/thee is om 10.30 uur. 

Om 11.00 uur zal Annelies van den Boogaard, pastor van de werkgroep 

rouwbegeleiding voorgaan in gebed en overweging. 

Daarna is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over het thema van 

deze ochtend. 

Om circa 13.00 uur willen wij de bijeenkomst afronden. 
 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden; wij kunnen indien nodig voor 

vervoer zorgen. 

Wilt u ons laten weten of wij op uw komst mogen rekenen? 

U kunt zich opgeven bij: 

Hélene de Bakker tel. 030 – 878 91 34  (Kerk van Onze Lieve Vrouw) 

Mieke Bonouvrier. tel.: 030-2284150 (H.H. Michaël-Laurens) 

Ineke Geurtsen, tel.: 0346-281428/06-10524244 (Sint Maarten) 

Zij kunnen u ook helpen wanneer u meer informatie wenst. 

De werkgroep Rouwbegeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


