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Mededelingen 

Nr. 24 – 24 juni 2022 
 

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 26 juni 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangsters: Joke Vroom en Irene Elsevier 

               Voyelles 
 

Intenties: Jos Meijer 
 

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 03 juli 2022 
 

09.00 u: Eucharistieviering 

                 Celebrant: priester M. Meneses 

 

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 10 juli 2022  
 

11.00 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: priester G. Nijland 

    

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 19 juni: € 92,55 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

         

 
 

Achterin de kerk ligt de Nieuwsbrief van Juni 
 

Op de leesplank achterin de kerk liggen folders over de Bedevaart naar 

Kevelaer 2022 op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus. 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

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. 
 

 

Op zondag 03 juli hebben we de laatste Giro Parroquial van dit seizoen. Dit 

keer gaan we samen kanoën voordat we de mis vieren in de tuin van de 

Michaëlkerk. Na de viering sluiten we af met soep en een broodje. 

Let op! We starten bij de Rijnstroom, Weg naar Rhijnauwen 2, Utrecht. 

15:00 Kanoën 

16:15 Vertrek naar de kerk 

16:30 mis in de tuin 

17:30 Avondeten 

Na het kanoën gaan we naar de Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. 

Alle tieners (12-15 jaar) en jongeren (16+) zijn van harte welkom! Vrienden 

en vriendinnen mogen ook mee komen. 

Wel horen we graag van tevoren of je komt en met hoeveel personen je 

komt. 

Aanmelden kan door een bericht te sturen aan jongerenwerker Suhail Tafur: 

via e-mail suhailtafur@katholiekamersfoort.nl of mobiel 06 22 99 69 37 

PS: We zoeken nog ouders die willen meehelpen met carpoolen of catering. 

Wil jij je voor onze tieners en jongeren inzetten dan hoor ik het graag! 
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