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Mededelingen 

Nr. 32 – 02 september 2022 

 
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. 

 

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 18 september 2022  
 

10.00 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: pastor F. Zwarts 
 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen en 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 28 augustus: € 244,70 Voor de Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 

€ 83,25 Voor de MIVA  

 

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  

 

Achterin de kerk ligt de nieuwsbrief van september. 
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VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEVRAAGD: 

Bij Het Meldpunt zorgen vrijwillige chauffeurs tegen een minimale 

vergoeding voor vervoer van inwoners van gemeente De Bilt, die geen eigen 

vervoer hebben en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. 

Wij zoek met spoed nieuwe chauffeurs. Heb je af en toe (of vaak) vrije tijd 

en wil je graag je medemens helpen met een ritje naar ziekenhuis, opticien 

etc. en bijv. kapper, meld je dan aan bij Het Meldpunt. Van te voren kun je 

doorgeven welke dagen je niet kan en indien je gebeld wordt voor een ritje, 

kun je zelf beslissen of dit mogelijk is of niet.  
 
Heb je interesse en wil je meer weten, neem dan contact op met mij.  

Ik hoor graag van je! 

 

 

Djouke Reitsma 

Coördinator van het Meldpunt 

E:   d.reitsma@mensdebilt.nl   

T:    06 1700 74 62 

Meedoen en Samen 
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