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MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Oktober 2022  

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 

VIERINGENROOSTER 
 

Zondag 9 oktober, 28e zondag door het jaar, 9:00, Eucharistieviering, 

celebrant pastor G. Nijland 

Dinsdag 11 oktober, 10:00 gebedsviering 

Zondag 16 oktober, 29e zondag door het jaar, 10:00 Communieviering, 
voorgangers: J. Vroom en K. van Gestel 

Dinsdag 18 oktober, 10:00 gebedsviering 
Zondag 23 oktober, 30e zondag door het jaar, Missiezondag, 10:00 

Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en K. van Gestel, m.m.v. 
Ecclesiakoor 

Dinsdag 25 oktober, 10:00 gebedsviering 
Zondag 30 oktober, 31e zondag door het jaar, 11:00 Eucharistieviering, 

celebrant pastor G. Nijland 
 

Dinsdag 1 november, Allerheiligen, 10:00 gebedsviering  
Woensdag 2 november, Allerzielen, 19:30 gebedsviering, W. Eurlings en J. van 

Gaans, m.m.v. Memento 

Zondag 6 november, 32e zondag door het jaar, 10:00 Communieviering, 
voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel 

Dinsdag 8 november, 10:00 gebedsviering 
 

 
Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep. 
  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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Kerkhofonderhoud 

Op 15 oktober lassen we een extra bijeenkomst in voor een deel van de 

groep, dit omdat we de heg niet hebben afgekregen. Maar ook “nieuwe 

werkers” zijn van harte welkom, 

29 oktober is de laatste groepsbijeenkomst van het jaar. 

In november/december zullen we het kerkhof alleen nog bladvrij maken. 

Iedereen is welkom tussen 9 en 12 uur op de zaterdag voor één uur of de 

hele ochtend; er zijn zowel fysieke lichte als zwaardere taken en vele handen 
maken licht werk. Tijdens het kerkhofonderhoud worden de 

gemeenschappelijke delen zoals de paden, de heggen en het grasveld 

onderhouden. 

Voor koffie wordt gezorgd.  

 

 

 

 

 

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.  
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

Pelgrimszegen voor pastoor Skiba 
 

 

Op 4 september mochten we in een mooie eucharistieviering in de Onze Lieve 

Vrouw kerk in Bilthoven voor even afscheid nemen van onze pastoor. De 

pastoor ging hierin voor, geassisteerd door liefst twee diakens. Pastoor Skiba 

heeft van de kardinaal 

toestemming gekregen 

om op pelgrimstocht te 

gaan naar Santiago de 

Compostella. Aan het eind 

van de viering ontving hij 

de pelgrimszegen en werd 

hem de Jacobsschelp 

omgehangen. 

Daarna een woord van 

afscheid van de 
vicevoorzitters van de 

parochies Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort en 

de HH. Martha en Maria. Daarbij ontving hij symbolisch een grote 
schoenendoos. Zijn wandelschoenen, die uiteraard al ingelopen zijn, en 

sandalen heeft hij van beide parochies als geschenk mee gekregen. Hij mag 

ons allen meenemen in zijn hart en laten wij hem dragen mede in ons gebed. 

Tevens werden de stempels van beide parochies in het pelgrimsboekje gezet, 

we wensen dat er nog vele stempels volgen en 

dat de pastoor uiteindelijk aan mag komen bij 
de kathedraal van Santiago de Compostella. We 

wensen hem een goede reis en een behouden 
thuiskomst. 
  

 

  

https://marthamaria.nl/wp-content/uploads/2022/09/IMG_0087.jpg
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Trouwe God, zegen elke pelgrim, 

zegen onze pastoor. 
Wees zijn reisgezel, ga hem voor. 

Wees staf en steun, 
draag zijn en onze zorgen en wijs Uw spoor. 

Breng hem veilig thuis, vol vrede en alle goeds. 

Heilige Jacobus, apostel en patroon van alle pelgrims 
ontvang uw pelgrim, 

laat hem ook bij u welkom zijn. Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de afwezigheid 

van onze pastoor blijft de 
pastorie bewoond, onze 

pastoor is echter niet 

bereikbaar. We wensen 

hem alle rust op deze reis. 
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De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten 

 
Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 

2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, 
en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de 

jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn 

geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: 
Marc Desmet sj. 

 
Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.adventsretraite.org. 

 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 

bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording 

van God intenser te beleven. 
 

Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite 
meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 

 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het 

ordende mijn innerlijk leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen 

én vol te houden.” 

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken 

opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me 
goed: een klein moment van aandacht en bezinning.” 

  
 

Een productie van ignatiaansbidden.org 
www.ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de 

advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed 
tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te 

worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
 
  

http://www.adventsretraite.org/
http://www.ignatiaansbidden.org/
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KERSTCONCERT DOOR ECCLESIAKOOR          

Het lijkt misschien nog vroeg, maar zet het alvast in uw agenda: op 11 

december verzorgt het Ecclesiakoor een kerstconcert. Het belooft een sfeervol 

concert te worden met bekende kerstliedjes, Christmas Carols en een 

kerstverhaal. Zo komt u al helemaal in de stemming voor de kerstdagen. 

Het concert vindt plaats op zondagmiddag 11 december om 16:00 uur, in de 

Michaëlkerk. Vooraf staat de koffie en thee klaar, en na afloop is er een 

gezellig samenzijn. Toegang is gratis, voor 

de consumpties vragen we een kleine 

bijdrage.  

 

 

 

 

 

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, koffiemelk in fles, 

drinkyoghurt, margarine, wasmiddel. 

Een overzicht van de gewenste producten kunt u ook achter in de kerk vinden 

en meenemen.  

Veel dank voor uw gaven.  
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Actie Kerkbalans 2022  

 
 

September-oktober is altijd een belangrijk ijkmoment hoe we ervoor staan 
met de kerkbalans: 

 

 
Dit jaar: 

Toegezegd bedrag 2022    € 39.558,00 
Ontvangen bedrag t/m 2 oktober 2022  € 41.705,81 

 
Vergeleken vorig jaar: 

Toegezegd bedrag 2021    € 37.741,68 
Ontvangen bedrag t/m 10 oktober 2021  € 44.038,07 

 
We lopen dus ongeveer € 2000 euro achter ten opzichte van vorig jaar. 

 
Dan nog even de ontvangen kerkbijdragen van de afgelopen jaren: 

Ontvangen bedrag 2021    € 50.554,52 
Ontvangen bedrag 2020    € 54.785,29 

Ontvangen bedrag 2019    € 50.973,42 

 
We liggen nu dus op schema om ongeveer op € 48.000 - €49.000 uit te 

komen voor dit jaar. 
 

Toch even het vermelden waard dat er altijd meer geld binnen komt dan dat 
er in januari met de Actie Kerkbalans wordt toegezegd. De gemeenschap 

wordt dus niet vergeten ook al wordt de loper aan de deur gemist. 
Aan de andere kant moeten we nog een eindje gaan om het bedrag van 2021 

te evenaren.  
 

Dus heeft U uw toezegging nog niet betaald, vergeet dit niet alsnog 
over te maken op rekening: 

NL34INGB0001056417 o.v.v. Kerkbalans 2022. 
 

Uw toegezegde kerkbijdrage wordt niet automatisch door ons van Uw 

rekening afgeschreven. U moet dit zelf overmaken! Uw steun is 
onmisbaar, ook in deze barre tijden met al maar stijgende prijzen. 

 
Tot slot natuurlijk hartelijk dank voor de al betaalde kerkbijdragen! 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

WIM KREMER IN KATHEDRAAL TOT DIAKEN GEWIJD 

 
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 1 oktober in de Sint 

Catharinakathedraal te Utrecht Wim Kremer tot diaken gewijd. Onder de 
concelebranten was ook de Roermondse hulpbisschop Mgr. De Jong. Voor 

kardinaal Eijk was het een primeur: hij heeft al mensen uit vele beroepen 
gewijd tot priester of diaken “maar nog nooit een dierenarts,” zo zei hij. 

In zijn welkomstwoord heette kardinaal Eijk de wijdeling, zijn echtgenote en 
drie zoons en overige familieleden van harte welkom. “Maar ook medewerkers 

– docenten, hoogleraren – van de faculteit diergeneeskunde hier van de 
Universiteit Utrecht. En ook studenten die deze wijding wilden meemaken, 

van harte welkom. Ik hoop dat het u allen ook mag inspireren, dat u zich mag 
laten aanspreken door de persoon van Christus zoals dat ook bij Wim het 

geval is geweest, die van Christus de roeping tot het diaconaat in zijn hart 

heeft waargenomen.” 
 

Tijdens de 
uitverkiezing van de 

kandidaat in de 
plechtigheid zei rector 

Kuipers van de 
Utrechtse priester- en 

diakenopleiding het 
Ariënsinstituut over de 

wijdeling dat deze “uit 
een optimistisch 

katholiek gezin” uit 
Venray afkomstig is. 

“Hij is in zijn jonge 

jaren misdienaar en 
acoliet geweest. Die 

verbondenheid met de 
Kerk heeft hij altijd vastgehouden en vanaf zijn studententijd voelt hij zich 

geroepen tot een actieve bijdrage aan de Kerk. De ervaringen met jonge 
mensen en zijn betrokkenheid bij verschillende katholieke organisaties 

zorgden ervoor dat het verlangen naar het permanent diaconaat meer en 
meer ging groeien. De start van de nieuwe diakenopleiding in 2018 gaf hem 

gelegenheid aan dat verlangen invulling te geven.” 
Tijdens zijn vorming op het Ariënsinstituut heeft Kremer altijd blijk gegeven 

van een grote honger naar kennis en spiritualiteit, zo benadrukte rector 
Kuipers. “Het was voor hem weer een weldaad te kunnen studeren, mooie 

gesprekken te voeren en veel te kunnen leren en lezen. De periode van studie 
en vorming is voor hem een prachtige mogelijkheid geweest om meer en 

meer gevormd te worden in het geloof en de traditie van de Kerk om zo ook 
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vanuit de Kerk het zo noodzakelijke geluid te laten klinken in de grote 

uitdagingen van het menszijn in deze complexe en onzekere tijden.” Het 
afgelopen parochieseizoen deed Kremer zijn pastorale stage in de St. 

Eusebius parochie te Arnhem en omgeving 
onder begeleiding van diaken Ronald Heinen, 

die assisteerde in deze wijdingsplechtigheid. 

 
Kardinaal Eijk stond in zijn preek stil bij de 
gekozen Evangelielezing (Lc. 19,1-10). Daarin 

zegt Jezus dat hij te gast moet zijn bij de 
tollenaar Zacheüs. “Dit ‘moeten’ is hier een 

uitdrukking van Gods wil. Hij wil bij Zacheüs 

binnenkomen, niet alleen in zijn huis maar 
vooral in zijn hart. Jezus wil bovendien dat 

Zacheüs Hem als apostel en evangelist gaat 
volgen. Wij kennen hem als zodanig onder de 

naam Matteüs,” aldus kardinaal Eijk. 
“De wijdeling heeft voor dit Evangelie bij zijn 

diakenwijding gekozen. Dat moet natuurlijk een 
reden hebben. Op een of andere manier voel jij, 

Wim, je persoonlijk tot het roepingsverhaal van 
Zacheüs aangetrokken. Je herkent er iets in van je eigen 

roepingsgeschiedenis.” Evenals Zacheüs werd ook Kremer zich onverwacht 
van zijn roeping bewust, “al zal het verlangen ernaar mogelijk wel ergens in 

je innerlijk hebben gesluimerd. Want je zet je al vele jaren in voor je 
geloofsgemeenschap te De Bilt als vrijwilliger en als leider van 

gebedsvieringen. Onverwacht werd je je ervan bewust dat Christus bij jou in 

huis en in jouw hart een bijzondere plek wilde hebben en je als diaken wilde.” 
Er is voor diakens buitengewoon veel werk te verzetten, benadrukte kardinaal 

Eijk. “We hopen en bidden dat je als diaken iets van het diepe verlangen om 
Christus te volgen, dat jouw eigen innerlijk heeft geraakt, aan veel mensen 

zult kunnen doorgeven.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

 

Na afloop van de plechtigheid was er een receptie in de nabijgelegen 

Nicolaïkerk. Daar was een lunch en hadden de gasten gelegenheid de 
kersverse diaken te feliciteren met zijn wijding.  

 
Wim Kremer verleende zijn eerste assistentie op 2 oktober tijdens een 

Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk te Hoogland. Die dag hield de 

parochie OLV van Amersfoort een jaarlijkse parochie dag, daar was 
gelegenheid kennis te maken met diaken Kremer en werd afscheid genomen 

van pastoraal werker Edith Vos. 
 

 
Klik hier voor de preek van kardinaal Eijk 
 

Klik hier om de viering terug te kijken  

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/10/Preek-diakenwijding-Wim-Kremer-2022-10-01.pdf
https://www.facebook.com/110081620669065/videos/809048900407210/
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HEILIGEN 

Marguerite-Marie (ook Margareta-Maria) Alacoque, Paray-le-Monial, 

Frankrijk; kloosterlinge & mystica; † 1690. 
Feest 16 oktober. 

Zij werd in 1647 geboren te Hautecour 
(tegenover Verosvres, zo'n 20 km ten oosten 

van Charolles aan de N79) in Bourgondië, en 
trad in 1671 toe tot de kloosterorde van 

de Visitandinnen te Paray-le-Monial. 

Vanaf 1675 ontving ze verschijningen van 
Jezus zelf die haar de opdracht gaf de devotie 

tot het Heilig Hart te verspreiden. Dit zorgde 
voor veel opschudding, onenigheid en ruzies in 

het klooster. 
 

In datzelfde jaar, 1675, werd de jezuïetenpater 

Claude La Colombière († 1682; feest 15 

februari) naar het jezuïetencollege te Paray-le-
Monial gestuurd; het behoorde onder meer tot 

zijn opdracht conferenties en geestelijke leiding 

te geven aan de zusters Visitandinnen ter 

plaatse. Daar komt hij dus ook in aanraking 

met zuster Marguérite-Marie Alacoque. Hij 
vernam dat zij regelmatig de stem van de Heer 

Jezus zou horen, welke haar te kennen gaf dat Hij zich in zijn Heilig Hart 
miskend voelde. Zij en haar geestelijk leidsman zouden de aangewezen 

personen zijn om dat aan de katholieken kenbaar te maken. 
 

Met tact en zorgvuldigheid, maar ook vastberaden doorzettingsvermogen liet 

pater Claude zich in deze fijngevoelige materie leiden door Ignatius' regels 
van de onderscheiding der geesten; door diens advies om allereerst overal 

het goede in te herkennen en tenslotte door het verlangen, al evenzeer 

ontleend aan de Geestelijke Oefeningen, om God onze Heer met zijn liefde in 
alle dingen te zoeken en te vinden. Hij kwam tot de bevinding dat haar 

ingevingen authentiek waren en van de goede geest afkomstig. Van dat 
moment af was hij met haar een apostel tot Eerherstel van Jezus' Heilig Hart. 

Zij wisten zich opgenomen in het Hart van hun Heer, zo goed als de liefde van 
diens Hart brandde in het hunne. De Heer had zelfs adviezen gegeven hoe 

zijn Hart moest worden afgebeeld: omringd met een doornenkroon en getooid 
met een kruis, zinnebeelden voor de pijn die Hij leed onder de voortdurende 

zonden van zijn volgelingen. 
Aanvankelijk stuitte deze devotie op weerstand van binnen de kerk; 

vervolgens kreeg ze tegenstand te verduren van de jansenisten, maar 

uiteindelijk kwam ze tot grote bloei in de geloofsgemeenschap. 
Marguerite-Marie werd in 1920 officieel heilig verklaard.  

ca 1920. Gipssculptuur 

Frankrijk, Plailly, St-Martin. 

https://www.heiligen.net/wb/visitandinnen.php
https://www.heiligen.net/wb/visitandinnen.php
https://www.heiligen.net/wb/jansenisme.php
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BEZINNING      

Eerlijk zijn lijkt misschien een soort morele verplichting, maar het is jezelf de 

vrijheid geven om jezelf te zijn. 

 Claudia de Brei 


