
 
 

Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025 
 

Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025 

Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – www.katholiekekerkdebilt.nl 
 

Mededelingen 

Nr. 19 – 13 mei 2022 
 

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. 
 

HEMELVAART, 26 mei 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

                 Voorgangers: Kees van Gestel en Willy Eurlings 
                 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. pastores van onze 

parochie; overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven en 

Anne Kappen. 
 

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN, 29 mei 2022 (extra collecte 

Nederlandse Missionarissen) 
 

10.00 u: Eucharistieviering 

               Voorgangers: pastoor J. Skiba en diaken A. van Gaans 
 

PINKSTEREN, 05 juni 2022 
 

10.30 u: Oecumenische openluchtvering bij 

gemeentehuis 
                

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 15 mei: € 224,20  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

       € 323,25   Voor de rolstoelbus voor Fedde 

 

Rozenkransgebed 

In de maand mei, Maria maand, bidden we op dinsdagmorgen, op 24 en 31 

mei, voorafgaand aan de viering van 10.00 uur, om 09.40 uur de 

Rozenkrans. Het Rozenkransgebed vindt plaats in de kapel. Iedereen is 

welkom! 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

                 
 

Achterin de kerk ligt de Nieuwsbrief van Mei. 

 

Diakenwijzing Antoon van Gaans 

Wilt u de diakenwijding van Antoon van Gaans terugkijken, dat kan als u via 

google zoekt op: Catharinakathedraal Utrecht live stream, dan komt er een 

link met Catharinakathedraal Utrecht – Home Facebook, als u deze 

aanklikt kunt u terugkijken. 

 

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.  

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. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/search/Kerklaan+31,+De+Bilt?entry=gmail&source=g


 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


