
 
 

Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025 
 

Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025 

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

Mededelingen 

Nr. 21 – 27 mei 2022 
 

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN, 29 mei 2022 (extra collecte 

Nederlandse Missionarissen) 
 

10.00 u: Eucharistieviering 

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

Intenties: Joop Penning 
 

PINKSTEREN, 05 juni 2022 
 

10.30 u: Oecumenische openluchtvering bij 

gemeentehuis 
 

HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID, 12 juni 2022 
 

11.00 u: Eucharistieviering 

                 Celebrant: priester G. Nijland 
 

Intenties:  

 

FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT, 19 juni 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

                 Voorgangster: pastor Wies Sarot 
                 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen. 

          

OPBRENGST COLLECTE: 

Dinsdag 17 mei: € 108,70  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

Zondag 22 mei:  € 123,00  Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 
   

Rozenkransgebed 

In de maand mei, Maria maand, bidden we op dinsdagmorgen, op 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. 

 

Op zondag 29 mei as. om 19.30 uur is er een Taizéviering in de 

Centrumkerk.  

Het is de laatste viering van dit seizoen, op 25 september a.s. Starten we 

weer. Van harte welkom. 

 

Pinksteren, ’n lopend vuurtje!; oecumenische openluchtviering op Eerste 

Pinksterdag 

Eindelijk is het dan weer zover! De driejaarlijkse oecumenische 

openluchtviering op het terrein voor het gemeentehuis in De Bilt. Er doen 

maar liefst tien kerken mee: de Advent kapel (Hollandse Rading), de 

Ontmoetingskerk en de Sint Maartenskerk (Maartensdijk), de Michaël-

Laurenskerk, de Nieuwstraatgemeente, de Dorpskerk en de Oosterlichtkerk 

(de Bilt), de Woudkapel, de Centrumkerk en de onze Lieve Vrouwekerk 

(Bilthoven).  

Burgemeester Potters verzorgt het openingswoord. 

De viering wordt muzikaal ondersteund door het Nederlands 

Brandweerorkest. Er is een gelegenheidskoor met zangers uit de diverse 

kerken 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. Achter 

het gemeentehuis is beperkte parkeerruimte voor auto’s. 

5 juni 2022, 10.30 uur, Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt.  

Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Onze Lieve Vrouwekerk, 

Gregoriuslaan 8, Bilthoven.  
 

Om 08:00 wordt er begonnen met het opbouwen. Wie in de gelegenheid is, 

fit genoeg en wil helpen, is van harte welkom. Opgeven bij Sjaak Hozee, 

0644430188 

 

De HH. Martelaren van Gorcum 

Bedevaart naar Brielle op zaterdag 9 juli 2022 vanuit onze parochies. 

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de HH. Martelaren van Gorcum zijn 

vermoord omwille van hun katholieke geloof, in het bijzonder vanwege de 

Eucharistie en hun trouw aan de paus. 

Eén van de martelaren is afkomstig uit Amersfoort: de Heilige Theodorus 

(Dirk) van der Eem. In de St. Franciscus Xaverius kerk staat een beeld van 

hem. Dit is een bijzondere aanleiding voor de parochianen van Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort om mee te gaan. Ook voor de parochianen van HH. 

Martha en Maria is deze martelaar misschien niet onbekend.  

Daarom willen we graag een bedevaart organiseren voor beide parochies. 

Bij voldoende aanmelding zullen we een busreis organiseren: een bedevaart 

vanuit Amersfoort en omstreken naar Brielle is dan een dag die verdieping 

geeft in geloof en verbinding tussen (mede)pelgrims.  

Klik hier voor de video over het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum in 

Brielle 

(of typ het adres over: https://youtu.be/8HoWuVyLA1A) 

U kunt zich aanmelden bij diaken Jan Nieuwenhuis via de mail: 

diakennieuwenhuis@gmail.com 
 

U kunt hem eventueel ook telefonisch benaderen voor een toelichting, zijn 

telefoonnummer: 

035-5420208. 
 

Na de mis kunt u ook altijd mij aanspreken over uw (eventuele) deelname 

aan de bedevaart. 

Hartelijke groet, Pastoor Skiba 
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