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Mededelingen 

Nr. 37 – 07 oktober 2022 
 

              
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. 
 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 23 oktober 2022   
 

10.00 u: Woord- en Communieviering (extra collecte Missiezondag) 

               Voorgangers: Kees van Gestel en Jacqueline van Gaans 

               Ecclesiakoor 
 

Intenties: 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 02 oktober: € 175,35 Voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 

                              € 494,70 Voor Malawi 
 

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. 

 

Achterin de kerk ligt de Nieuwsbrief van Oktober. 

 

http://www.kloosterwittem.nl/


 

 

BISDOMBEDEVAART 

We gaan met de Olva en Martha en Maria parochie samen op busreis met de 

Bisdom bedevaart van ons Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes van 27 april 

tot en met 5 mei 2023. 

We willen de voorbereiding graag starten vanaf 1 oktober 2022 - dan begint 

tenslotte een Mariamaand - door een kaars te laten branden tijdens de 

weekendvieringen. 

Deze kaars blijft 2 weken in de kerk en gaat dan naar een andere locatie. 

Daarbij komt er een brievenbus te staan met briefjes en enveloppen, zodat 

u een boodschap kunt meegeven voor Maria, die we mee zullen nemen naar 

Lourdes. 

U kunt ook een gift  in deze brievenbus doen voor mensen die graag naar 

Lourdes willen maar het zelf niet goed kunnen betalen. 

De eerste informatiebijeenkomst is op 11 oktober van 14:30 uur tot 16:30 

uur in de Pastorie bij de Martinuskerk te Hoogland. 

Ook zijn er bijeenkomsten op 12 oktober om 14:30 uur in het Trefpunt in 

Baarn, op 20 oktober om 20:00 uur in de Sleutel in Soest en op 26 oktober 

om 19:30 uur in de Parochiezaal van St. Joseph in Hooglanderveen. 

Heeft u interesse, dan zien we u graag. 

 

Voedselbank 

Gezien de stijgende kosten van vrijwel alles wordt het voor veel mensen 

steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Er wordt dan ook 

door meer mensen een beroep gedaan op de voedselbank (in onze 

gemeente al zo’n 450) en waarschijnlijk blijft het daar niet bij. 

In de Michaëlkerk verzamelen we tijdens de vastentijd altijd producten voor 

de voedselbank. We willen u nu het hele jaar de mogelijkheid bieden om in 

de kerk houdbare etenswaren te doneren. Die zullen dan bij de voedselbank 

worden afgeleverd. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf die producten daar 

naartoe te brengen. 
 

Het gaat om de volgende producten: 

fruit in blik of glas,   vlees in blik of glas, 

groente in blik of glas,  blikjes vis (tonijn, kabeljauw e.d.),  

koffiepads voor Senseo,   jam,  

mayonaise,     olie, 

maaltijdsaus,    pastasaus,     

vruchtensap in fles,   drinkyoghurt, 

koffiemelk in fles,    margarine, 

wasmiddel. 

Een overzicht van de gewenste producten kun u ook achter in de kerk 

vinden en meenemen.  

Veel dank voor uw gaven. 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


