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Mededelingen 

Nr. 44 – 25 november 2022 
 

                 
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT, 27 november 2022  
 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangsters: Irene Elsevier en Joke Vroom 
 

Intenties: voor Ilse Bendeler en Piet Jongerius van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 04 december 2022   
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: Kees van Gestel en Willy Eurlings 

              Ecclesiakoor 
 

Intenties: Roland en Theo van Niekerk en voor Ilse Bendeler en Piet 

Jongerius van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 11 december 2022 

(EXTRA COLLECTE BISSCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE) 

 

9.00 u: Eucharistieviering  

               Celebrant: pastoor J. Skiba 
 

Intenties: voor Ilse Bendeler en Piet Jongerius van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 
 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 20 november: € 127,10 voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 

 

Kinderwoorddienst 

Aanstaande zondag 27 november is de eerste dag van Advent. In de 

Michaëlkerk in de Bilt gaan we samen, aan de hand van het Adventproject 

“Levenslicht”,  ons voorbereiden richting Kerstmis. Wij doen leuke 

activiteiten met de kinderen en horen mooie Kerstverhalen tijdens de 4 

Adventzondagen.   

 

Kom je ook?   

Het adres: Kerklaan 31 De Bilt  

Data en tijden: 27 november 10 uur, 4 december 10 uur, 11 december 

9 uur en 18 december 10 uur. 
                                                               

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 Nieuwsbrief van November ligt achterin de kerk 

 

Op zondag 27 november om 19.30 uur is er een Taizéviering in de 

Centrumkerk in Bilthoven, adres Julianalaan 42. 

De Taizévieringen  worden gehouden in de sfeer van het Franse klooster in 

Taizé. Het is een meditatieve viering, er wordt gezongen in verschillende 

talen en er is gelegenheid om stil te zijn. 

Bij elke viering zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van 

Els Firet.  

De volgende de viering is op 29 januari 2023 om 19.30 uur. 

 



 

 

 

"Energiecompensatie doneren aan de voedselbank”? 
In november en december 2022 krijgen alle huishoudens € 190,00 

energiecompensatie. Overweegt u dit bedrag (gedeeltelijk) aan een goed 

doel te schenken? Denk dan aan ons, Voedselbank De Bilt.  

Inwoners uit de 6 kernen van gemeente De Bilt die die onder de 

armoedegrens leven kunnen bij ons terecht voor een wekelijks 

voedselpakket. 

Waar we vorig jaar november 316 monden te voeden hadden, zijn dat er 

inmiddels 449. Een stijging van bijna 50% en we verwachten dat dit aantal 

nog zal groeien.  

Dus elke Euro die u over heeft is meer dan welkom. Wij gebruiken het 

gedoneerde geld om ervoor te zorgen dat de pakketten zo gezond en 

gevarieerd mogelijk blijven. 

Doneren kan eenvoudig via onze website: www.voedselbankdebilt.nl/doneren 

Donaties kunnen ook handmatig worden overgemaakt op: 

IBAN: NL81RABO0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank De Bilt" 

 

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 kun u ook achter in de kerk 

vinden en meenemen. Veel dank voor uw gaven. 

 

 

 

http://www.voedselbankdebilt.nl/doneren


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


