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Mededelingen 

Nr. 33 – 09 september 2022 
 

IN DE HEER OVERLEDEN: 

Zondag 04 september: Joke Leeman-Bottema, 95 jaar 

 
VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 11 september 2022   
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

               Voorgangers: Johan Bosboom en Wim Kremer 

               Ecclesiakoor 
 

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

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

We bidden voor onze parochiaan Wim Kremer die op zaterdag 01 oktober in 

de Catharinakathedraal diaken gewijd wordt. Bidden we dat hij een goede 

voorbereidingstijd mag hebben en na zijn wijding vruchtbaar mag zijn als 

diaken. 
 

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 18 september 2022  
 

10.00 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: pastor F. Zwarts 
 

Intenties: Maria Catharina La Poutré; 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; 

Koos op de Coul en Joke Leeman-Bottema van wie wij kortgeleden afscheid 

hebben genomen. 
 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 25 september 2022  
 

09.00 u: Woord- en Communieviering  

                 Voorgangster: pastor Wies Sarot 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Joke Leeman-Bottema 

van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 04 september: € 145,50 Voor de Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 

      
 

PELGRIMSZEGEN PASTOOR SKIBA 

Op de website van Martha en Maria staat een mooi stukje over de 

pelgrimszegen die pastoor Joachim Skiba afgelopen zondag in de OLV kerk 

heeft ontvangen. Er staan ook foto’s bij. 

Link: https://marthamaria.nl/pelgrimszegen-voor-pastoor-skiba-2/ 

De zegen (na de eucharistieviering) is ook terug te zien op 

https://youtu.be/mrRfpxuTvqM. 

 

 

Achterin de kerk ligt de nieuwsbrief van september. 
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Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik door handoplegging en 

gebed tot diaken zal wijden 

Wilhelmus Dionysius Jozef (Wim) Kremer 

Van harte nodig ik u uit bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn. 

Deze vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2022 om 10:30 uur in de Kathedrale Kerk van 

Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. 

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk 

(Nicolaaskerkhof 8, op loopafstand van de kathedraal). 

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling. 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 

Aartsbisschop van Utrecht 

Voorafgaand aan de Eucharistieviering is het tussen 09:30 uur en 10:15 uur mogelijk 

het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in de Vredeskapel van de 

kathedraal (rechts vooraan in de kerk). 

 

Correspondentieadres: 

W.D.J. Kremer 

Park Arenberg 13a 

3731 EN De Bilt 



 

 

 

 

 
  

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 Mens De Bilt 

E:   d.reitsma@mensdebilt.nl  T:    06 1700 74 62 

mailto:d.reitsma@mensdebilt.nl

