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Mededelingen 

Nr. 26 – 08 juli 2022 
 

MET INGANG VAN 11 JULI IS HET SECRETARIAAT IN DE 

ZOMERPERIODE OP DINSDAG EN VRIJDAG GEOPEND VAN 09.00 – 

12.00 UUR. 

 

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 10 juli 2022 
 

11.00 u: Eucharistieviering 

                  Celebrant: pastor G. Nijland 

                  Cantores 
 

Intenties: Maria Antonia Petronella Woudstra-van den Ham; Renée Nap-

Thomassen 
 

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 17 juli 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Johan Bosboom en Irene Elsevier 
 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen 
 

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR, 24 juli 2022 
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: Jacqueline van Gaans en Willy Eurlings 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 03 juli: € 155,50 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

Achterin de kerk ligt de Nieuwsbrief van Juli/Augustus 

 

Vrijwilligers gezocht voor de viering in de Bremhorst  

Eenmaal per 2 weken is er een oecumenische viering voor de bewoners van 

de Bremhorst en de aanleunwoningen op donderdagmorgen van 11.00 tot 

ongeveer 11.30 uur. Vanaf 10.30 uur worden de bewoners opgehaald uit 

hun appartementen of de huiskamer.  

We zoeken vrijwilligers die eenmaal per 2, 4 of 6 weken willen helpen.  

De voorgangers komen afwisselend uit de RK kerk en PKN kerk  of de 

geestelijke verzorgers van Silverein (voorheen Bilthuijsen) gaan voor.  

Voor meer info en aanmelden kan via Ans Weerdenburg  

aweerdenburg@zonnet.nl of 2281690/0647061430 

 

Fijne Zomertijd allemaal!  

De zomerperiode is aangebroken, misschien gaat u even op vakantie of blijft 

u gewoon in de Bilt.  

De geloofsgemeenschap in de Michaëlkerk blijft samenkomen op 

zondagmorgen. Priesters, pastoraal werkers en parochianen die voorgaan 

maken dit mogelijk.  

Veel vrijwilligers zijn verbonden aan onze Michaël/Laurensgemeenschap, 

maar we kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Samen zijn we immers 

kerk en samen is het ook nog gezellig om wat te doen voor de 

gemeenschap.  

Op allerlei gebieden is er vraag naar nieuwe vrijwilligers: bijvoorbeeld af en 

toe koffie schenken op zondagmorgen na de viering, onderhoud van het 

gebouw, kerkhof, bezoekwerk, misdienaars, koorleden etc.  

Denkt u gedurende de zomertijd eens na wat U zou willen en kunnen doen.  

Voor info locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl of 

pastoraatgroepML@marthamaria.nl of u belt naar het secretariaat (van 9-12 

uur) 2200025. 

 

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

Kevelaer 2022 op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus. 
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