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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 
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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

 
 

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 19 juni, Feest van het H. Sacrament, 10:00, Woord- en 
Communieviering, voorgangster W. Sarot, 

• Dinsdag 21 juni, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 26 juni, 13e zondag door het jaar, 10:00 Woord- en 

Communieviering, voorgangsters I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Voyelles 
• Dinsdag 28 juni, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 3 juli, 14e zondag door het jaar, 9:00, Eucharistieviering, celebrant 
pastor M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 5 juli, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 10 juli, 15e zondag door het jaar, 11:00 Eucharistieviering, celebrant 

pastor G. Nijland 

• Dinsdag 12 juli, 10:00 gebedsviering 
 

 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   
• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 

uur uitgezonden via Kerkomroep. 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

Een viering van de Eerste Heilige communie, dat was lang gelden in de 

Michaelkerk, 4 jaar gelden om precies te 

zijn. Op een stralende zondag 15 mei 

waren er 7 mooie kinderen die hun Eerste 

heilige communie mochten ontvangen. 

Teresa en ik hebben met veel plezier de 

kinderen een stukje voorbereiding 

gegeven naar dit moment waar de 

kinderen heel bewust deel gaan uitmaken 

van onze kerkgemeenschap. 

In de viering werd nog een benadrukt hoe 

iedereen verschillend is en ook mag zijn en dan toch volledig tot zijn of haar 

recht kan komen. 

Het hele traject van voorbereiding tot het mooie hoogste punt op 15 mei was 

niet mogelijk geweest zonder de hulp van Wies Sarot, Pastor Mauricio 

Meneses, maar ook vooral het Ecclesiakoor en de muzikanten. 

Marijke  
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Vormselproject is mooi voorbeeld van samenwerking in onze Martha Maria 

Parochie.  
 

Jongeren uit de lokaties Eemnes, Soest, Soesterberg en De Bilt 
hebben samen met hun ouders deelgenomen aan de Vormsel 

voorbereiding. In September zijn we begonnen onder uitstekende 
begeleiding van onder meer Marga van Kleinwee en Pastores 

Wies Sarot. Iedere keer op een andere lokatie hebben we een 
onderdeel van het programma gedaan. Het mooie was dat het 

thema voor de Vormelingen ook apart behandeld werd door de ouders en dat 
daarmee ook na afloop de ervaringen met elkaar gedeeld konden worden. 
 

Er zijn heel gevarieerde thema's en activiteiten geweest en ook een gezellige 

filmavond voor alleen de jongeren. In Soesterberg was er zelfs een heuse 
jongerenband met vele trommels voor de Vormelingen tijdens de 

voorstellingsviering. 
 

Op 10 juni is er kennismaking met de Vormheer bij de OLV en op 12 juni de 

vormselviering. Zo zijn we ook in samenwerking met de lokatie Bilthoven, 
waar ze een eigen vormselgroep hebben. 
 

Het leuke was dat we regelmatig samen konden rijden en zo nog verder 
konden napraten over de avond. Het is ook een goede ervaring voor de 

ouders geweest om weer eens wat meer actief rond geloofsthema's met 
elkaar te delen. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd waarom het goed is om de 

geloofsbelijdenis samen uit te spreken. Een reden te meer om naar de kerk te 
gaan, waar samen vieren en dankzeggen centraal staat. 

 

Op zondag 12 juni zijn er in de OLV 2 jongeren uit de 

Michael/Laurensgeloofsgemeenschap gevormd samen met nog 19 andere 

jongeren uit de Martha& Mariaparochie. 
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In de viering ging Mgr. H. Woorts voor samen met Wies Sarot. 

Het was een mooie en feestelijke viering. 

 

Kom, Heilige Geest, help mij 

Laat mij het goede zien, 

het goede denken, het goede zeggen 

Geef mij de liefde van Jezus 

Help mij bij mijn geloof 

Help mij om een goed christen te zijn. 
 

 

 

Kleuterkerk op zondag 19 juni in Oosterlichtkerk. 

 
Jezus en zijn vrienden is het thema dit keer en 

er zal weer een mooi verhaal verteld worden. 

We hebben ook een leuke doe activiteit en we 
sluiten het kleuterkerk jaar af met een kleine 

lunch. 
Ook zal het de laatste kleuterkerk zijn! 

 
Na 8 jaar deze oecumenische vieringen voor de allerkleinsten te hebben 

georganiseerd in diverse kerken in de Bilt hebben we als werkgroepsleden 
(Hanneke, Esther, Linda en Ans) helaas geen opvolgers kunnen vinden. 

Wies Sarot en de dominees van de protestantse kerken hebben hun aandeel 
gehad in de kleuterkerkvieringen. 

Dus wil je nog een keer komen, kinderen van 0-6 jaar met begeleiders zijn 
welkom op 19 juni om 11.30 uur in de Oosterlichtkerk. 

Geef even een berichtje per mail als je wilt komen en met hoeveel 
personen: Kleuterkerkdebilt@gmail.com 

 
Zegen 
 

♫ Zeg maar dag met je handjes ♫ 

(op de melodie van 'Tante uit Marokko') 
 

Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag 
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag 
 

Want wij waren samen 
En zeggen: Amen 
 

En dag met je handje, zeg maar dag 

DAG 
 

Dit was de laatste keer. We fladderen uit en blijven vrienden.

 

Zegen  
 

♫ Zeg maar dag met je handjes ♫ 
(op de melodie van 'Tante uit Marokko') 
 
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag  
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag 
 
Want wij waren samen 
En zeggen: Amen 
 
En dag met je handje, zeg maar dag 
DAG 
 
 

 
Dit was de laatste keer. We fladderen uit en blijven vrienden. 
 

 

Zegen  
 

♫ Zeg maar dag met je handjes ♫ 
(op de melodie van 'Tante uit Marokko') 
 
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag  
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag 
 
Want wij waren samen 
En zeggen: Amen 
 
En dag met je handje, zeg maar dag 
DAG 
 
 

 
Dit was de laatste keer. We fladderen uit en blijven vrienden. 
 

 

mailto:Kleuterkerkdebilt@gmail.com
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Giro Parroquial: De Bilt 

 
Carolus Borromeüs, Soesterberg; H. Nicolaas, Baarn; H. Nicolaas, Eemnes; H.  

Willibrord, Soest; Maria Koningin, Baarn; Michaël-Laurens, De Bilt; Onze 
Lieve Vrouw, Bilthoven; Sint Maarten, Maartensdijk 

3 juli 2022 15:00 t/m 19:00 

 
Locatie: H. Michaëlkerk De Bilt, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt 

Op zondag 3 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 
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! 

  

mailto:suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
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Zondag 29 mei hebben we in onze 

kerk een bijzondere viering 

meegemaakt. In deze viering ging de 

onlangs gewijde Diaken Antoon van 

Gaans mee voor met Pastoor 

Joachim Skiba. Het was voor ons als 

gemeenschap speciaal om Antoon in 

zijn nieuwe functie mee te maken in 

onze eigen kerk. Zijn inzet voor ons 

als gemeenschap in verscheidene 

rollen door de jaren heen kennen wij 

natuurlijk bijvoorbeeld als voorzitter 

van de Pastoraatgroep en als 

lekenvoorganger. Nu konden wij hem 

ervaren in zijn toewijding tijdens 

deze mooie viering. 
 

Na afloop hebben Willy Eurlings en 

ondergetekende dan ook van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om 

Antoon namens de gemeenschap toe 

te spreken en te feliciteren. Willy 

vanuit de Pastoraatgroep en ik vanuit de Locatieraad. Willy sprak over 

Antoons inzet in onze gemeenschap en decoreerde Antoon met een zilveren 

Diakenkruis.  

 

We hebben ook even 

stilgestaan bij de  

indrukwekkende viering in de 

kathedraal van Utrecht 

waarbij zeer velen vanuit 

onze lokatie aanwezig zijn 

geweest. Het was een 

stralende dag en de viering 

was prachtig ondersteund 

door het Ecclesia koor. 

Misdienaren van ons hebben 

het ook meegemaakt.  
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Antoon werd bekleed door zijn eigen vrouw en zoon. Zoals Pastoor Skiba ons 

zei in de viering op onze locatie is deze verandering die Antoon heeft 

ondergaan een stap in de richting van het priesterschap. De getuigenis aan 

onze Priester van het Bisdom, Willem Eijk, heeft Antoon nieuwe diaconale 

zendingskracht gegeven. Als gemeenschap zijn wij hierop bijzonder trots en 

daarom hebben wij na afloop ook een gezellige samenkomst gehad, waarin 

parochianen ook de gelegenheid kregen om Antoon en Jacqueline van harte 

te feliciteren.  

Eric Kuin  
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Impressie van de oecumenische viering op 1e Pinksterdag bij het 

Gemeentehuis 
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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. 

  

https://youtu.be/8HoWuVyLA1A
mailto:diakennieuwenhuis@gmail.com
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 
 

SLOTDAG IN IERLAND: UNIVERSITEIT EN PATER KAREL 
  

De zevendaagse bisdombedevaart naar Ierland eindigde op 2 juni waar deze 

op 27 mei was begonnen: in Dublin. De pelgrims bezochten op de slotdag de 
universiteit Trinity College waar onder andere ‘the Book of Kells’ is te vinden: 

één van de fraaiste oude manuscripten ter wereld. Daarna gingen ze voor de 
slotviering naar Mount Argus, waar de Nederlandse heilige Passionist Karel 

Houben woonde. 
 

De universiteit van Dublin Trinity College werd in de 16de eeuw gesticht. Veel 
van de gebouwen uit die beginperiode zijn goed bewaard gebleven. Bij deze 

universiteit hoort ook één van de grootste bibliotheken van de wereld. Daar 
bevindt zich ‘the Book of Kells’, een manuscript met fraaie afbeeldingen 

vervaardigd door monniken rond het jaar 800. De Latijnse tekst omvat de 

vier Evangelies plus diverse inleidende teksten. De identiteit van de auteurs 
en kunstenaars die het boek creëerden is onbekend, maar hun verschillende 

persoonlijkheden komen tot uitdrukking in de kleurrijke illustraties. 
 

Het boek zelf ligt in een ‘privé-zaal’ in een vitrine opengeslagen (“No pictures 
please!”), in enkele andere ruimtes is een aantal illustraties uitvergroot te 

bekijken, voorzien van tekst en uitleg.  
Eveneens zeer indrukwekkend is ‘de lange kamer’, de hoofdkamer van de 

bibliotheek die werd gebouwd tussen 1712 en 1732. In deze ruimte van 65 
meter lengte liggen zo’n 200.000 boeken. Langs het middenpad staan 

marmeren bustes van schrijvers en filosofen. 
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Na het bezoek aan de universiteit gingen de pelgrims naar Mount Argus, voor 

de slotviering in de kerk van pater Karel Houben. Hij werd in 1821 geboren in 
Munstergeleen (Limburg). In zijn jeugd groeide het verlangen om priester te 

worden en in 1845 meldde hij zich in België bij de passionisten. Daar werd hij 
op 21 december 1850 priester gewijd. De Congregatie der Passionisten werd 

in 1720 door Paulus van het Kruis opgericht in Ovada (Italië). De officiële 

naam is Congregatie van het Lijden van Jezus Christus – in hun spiritualiteit 
staat het lijden (‘passio’) van Jezus Christus centraal. 

Pater Karel ging twee jaar na zijn priesterwijding naar Engeland, waar hij 
werkte onder de arme Ierse immigranten. In 1857 vestigde hij zich Mount in 

Argus, een arme buitenwijk in Dublin. Daar bleef hij tot zijn dood in 1893. 

 

In zijn preek wees vicaris Cornelissen erop dat Karel Houben dus nooit meer 

terugkeerde naar zijn Limburgse geboortegrond. “Dat doet denken aan de 
heilige Willibrord, die nooit terugging naar Engeland. Pater Karel had een 

groot Godsvertrouwen en liet zich door Christus op weg zenden.” Eenmaal 

werkzaam in Mount Argus stroomden de mensen al snel naar hem toe, aldus 
Cornelissen. “Zijn gebedsleven was gefocust op de lijdende Christus. De arme 

Ieren kwamen met hun nood, met de zwaarte van het kruis dat ze voelden 
naar pater Karel toe. Hij zag in hen het gelaat van Christus en werd geraakt 

door hun verhalen. De mensen voelden zich in de biecht door hem gehoord 
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en ervaarden echt dat God hen vergeving schonk. Hij luisterde en zegende 

hen. Pater Karel was al bij leven een heilige en na zijn dood bleven de 
mensen komen om bij zijn graf gesterkt te worden en te bidden op zijn 

voorspraak. Uiteindelijk werd hij in 2007 heilig verklaard. Pater Karel zag in 
de lijdende mens het lijden van Christus, hij wilde hun lijden verzachten. Dit 

is voor ons een aansporing om meer te leven in navolging van pater Karel.” 

 

Aan het eind van de Eucharistieviering zegende vicaris Cornelissen de 
pelgrims met een reliek van de heilige pater Karel. Aansluitend gingen ze 

naar het graf van pater Karel, waar ze met een gebed en een lied deze 

bedevaart afsloten. 
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Mgr. Hoogenboom bij vesperviering 900 jaar stadsrechten Utrecht 

 
In de Utrechtse Domkerk vond woensdag 1 juni oecumenische 

vesperviering plaats bij gelegenheid van de viering van Utrecht 900 jaar 
stadsrechten (terugkijken of -luisteren: klik hier). De viering was een 

initiatief van de Domkerk en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken 

(USRK). Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, 
was hierbij aanwezig. Hij droeg een stola die kardinaal Willebrands 

destijds heeft nagelaten aan het aartsbisdom. Mgr. Hoogenboom: “Gelet 
op de inzet van kardinaal Willebrands voor de oecumene leek het mij wel 

mooi om deze stola bij deze gelegenheid te gebruiken.” 
 

 

 
Foto: mgr. Hoogenboom met mgr. Wallet, de oud-katholieke 

aartsbisschop van Utrecht en (in het midden) de Grieks-Orthodoxe 
priester Alexandros Pitsikakis die werkt in de Parochie van de 

Verkondiging aan de Moeder Gods aan de Springweg te Utrecht.  

https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=9a5d884135&e=30f47be5be
https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=9a5d884135&e=30f47be5be
https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=9572345ade&e=30f47be5be
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HEILIGEN 

MARIA (ook Zoete Moeder) van Den-Bosch, Nederland; 1380. 

Feest 7 juli. 

Rond 1380 kwam er in de kerk van St-Jan te 

Den Bosch een verering op gang voor een 

Mariabeeld dat aanvankelijk als oud en lelijk 
werd beoordeeld. Maar het jaar daarna 

vonden er reeds wonderen plaats bij 
pelgrims die naar het beeld waren 

toegekomen. De verslagen ervan werden 
zorgvuldig door een notaris opgetekend in 

een Mirakelboek. De Bossche St-Jan groeide 
uit tot een van de drukst bezochte 

Mariabedevaartplaatsen van de 

Nederlanden. 

Dat werd abrupt afgebroken door Den Bosch 
in 1629 in handen viel van de protestantse 

prins Hendrik. Het beeld werd door trouwe 
gelovigen verborgen en dook vervolgens in 

Brussel weer op. Daar ging de devotie 

onverminderd voort. In 1853 zorgde 
bisschop Zwijsen ervoor dat het terug kon 

keren naar de plaats van herkomst. Intussen 
was de St-Jan kathedraal, bisschopskerk, 

geworden. Maria kreeg een toegankelijke 
kapel vlakbij de ingang. Daar wordt ze elke 

dag vereerd door vele bidders te midden van 

een zee van kaarsen en verse bloemen. 

 

 

 

  

ca 1380(?) Mirakelbeeld Zoete 

Moeder. 

Nederland, Den Bosch, St-

Jans-kathedraal. 
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BEZINNING 

We denken wellicht iets te vlug dat liefhebben met altruïsme te maken heeft, 

met ‘iets doen voor de ander’. Dat is bijna nooit het geval bij de apostel 

Paulus, eigenaardig genoeg. Bij hem is liefde op de eerste plaats dragen, 

verdragen en draagkracht ontwikkelen om de ander in zijn eigenheid de volle 

ruimte te geven. 

 Benoît Standaert, Van Allerheiligen tot Kerstmis blz, 78-79 


