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Mededelingen 

Nr. 31 – 26 augustus 2022 

 
TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 28 augustus 2022  

EXTRA COLLECTE MIVA 
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Joke Vroom en Irene Elsevier 
 

Intenties: Roland en Theo van Niekerk en voor Joop Dekkers-van Santen; 

Toos van Kesteren-Vergouw en Koos op de Coul van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 
 

DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 04 september 2022  
 

09.00 u: Eucharistieviering  

                 Celebrant: pastoor J. Skiba 
 

Intenties: voor Joop Dekkers-van Santen; Toos van Kesteren-Vergouw en 

Koos op de Coul van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 11 september 2022   
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Johan Bosboom en Wim Kremer 
 

Intenties: voor Joop Dekkers-van Santen; Toos van Kesteren-Vergouw en 

Koos op de Coul van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 21 augustus: € 118,10 Voor de Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 

 

MIVA COLLECTE 

Op zondag 28 augustus is er een tweede collecte; de opbrengst hiervan is 

bestemd voor stichting MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie. 

Dit jaar vraagt de stichting aandacht voor de medische zorg van de meest 

kwetsbaren in Tanzania. 

In het westen van Tanzania biedt het ziekenhuis van pionier Geofrey 

primaire gezondheidszorg aan een populatie van bijna 100.000 mensen, 

verspreid over 24 dorpen. Per auto reizen artsen en verpleegkundigen naar 

afgelegen dorpen om daar voorlichting te geven en de mensen te helpen 

ziektes te voorkomen. Momenteel is dringend behoefte aan een tweede 

auto, zodat er ook een auto beschikbaar is om in geval van nood mensen 

naar een ziekenhuis te brengen, bij wijze van ambulance. Dit kan het 

verschil tussen leven en dood betekenen, een verschil waaraan wij kunnen 

helpen door onze bijdrage aan de collecte! 

 

Op 5 september is er in Soest een informatieavond over de voorbereiding 

op het vormsel.  

Ouders van kinderen in de brugklas zijn van harte welkom. We zullen het 

vormsel vieren in februari 2023.  

Informatie en aanmelden bij  pastor Wies Sarot  l.m.sarot@hetnet.nl  
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