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Mededelingen 

Nr. 36 – 30 september 2022 
 

              
ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 02 oktober 2022   
 

10.00 u: Woord- en Communieviering – MALAWI (extra collecte) 

               Voorgangers: Irene Elsevier en Jacqueline van Gaans 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: voor Joke Leeman-Bottema en Jo Kemp-Soeterbroek van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 09 oktober 2022  
 

09.00 u: Eucharistieviering  

                 Celebrant: pastor G. Nijland 
 

Intenties: voor Joke Leeman-Bottema en Jo Kemp-Soeterbroek van wie wij 

kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 16 oktober 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Joke Vroom en Kees van Gestel 
 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen en voor Joke Leeman-

Bottema en Jo Kemp-Soeterbroek van wie wij kortgeleden afscheid hebben 

genomen. 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 25 september: € 160,40 Voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 
 

Rozenkransgebed 

In de maand oktober komen we iedere dinsdag om 09.40 uur, dus 

voorafgaand aan de gebedsviering van 10:00 uur, samen in de kapel om het 

Rozenkransgebed te bidden. Iedereen is van harte welkom! 
 

Dekentjes en verwarming kerk  

De komende tijd zal het frisser zijn in de kerk dan u gewend bent. Het kost 

heel veel gas om de kerk een paar graden op te warmen. Wegens de sterk 

gestegen gasprijs zijn we genoodzaakt minder te stoken. De temperatuur in 

de kerk zal ongeveer 2 graden lager zijn dan u gewend bent in de koudere 

maanden van het jaar. Om het niet te koud te krijgen tijdens de viering 

vragen we u hiermee met uw kleding rekening te houden. Verder bieden we 

fleece dekentjes aan, die achterin de kerk zullen liggen en die u mee kan 

nemen naar uw plaats. Een dekentje op schoot en om de benen scheelt een 

heleboel; u houdt uw eigen warmte vast op de plek waar het altijd het 

koudst blijft. We vragen u om uw dekentje na afloop van de viering op te 

vouwen en weer achterin te leggen waar u die hebt gepakt. U kunt als u dat 

prettig vindt uiteraard ook van huis een eigen dekentje meebrengen.  
     

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de 

achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, 

puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op 

de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u 

aan het begin van de dag een positief gevoel.  

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een 

uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 

vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: 

www.kloosterwittem.nl). 

De Gerarduskalender 2023 kost € 9,00 

Op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur te koop op het secretariaat. 

 

 

http://www.kloosterwittem.nl/

