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Mededelingen 

Nr. 47 – 16 december 2022 
 

          
IN DE HEER OVERLEDEN: 

Johanna Petronella van Gaans-Timmermans, in de leeftijd van 93 jaar. 

Uitvaart dinsdag 20 december in haar woonplaats Nieuw Vossemeer. 

 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 18 december 2022  

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangsters: Irene Elsevier en Joke Vroom 

      Voyelles Vocales 
 

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

Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen en voor Ilse Bendeler en 

Piet Jongerius van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen. 
 

KERST GEZINSVIERING, Zaterdag 24 december 

17.00 u: Gezinsviering 

               Voorgangster: Joke Vroom 
 

KERST NACHTMIS, Zaterdag 24 december 2022  

(EXTRA COLLECTE PCI)  
 

19.30 u: Eucharistieviering 

              Celebrant: priester F. Zwarts 

              Ecclesiakoor 
 

 

 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Maria Catharina La Poutré; 

Richard Bonouvrier en Miep van der Velden; Nico Jansen; Rain Drost en Mia 

Drost-Born en voor Ilse Bendeler en Piet Jongerius van wie wij kortgeleden 

afscheid hebben genomen. 

 

EERSTE KERSTDAG, Zondag 25 december 2022   

(EXTRA COLLECTE PCI) 

 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangster: pastor Wies Sarot 
 

Intenties: overl. pastores van onze parochie; overl. ouders van 

Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen;  

Hermanus Joannes Temming; overl. familieleden Temming – Zandvliet en 

voor Ilse Bendeler en Piet Jongerius van wie wij kortgeleden afscheid 

hebben genomen. 
 

NIEUWJAARSDAG, 01 januari 2023 

10.00 u: Woord- en Communieviering  

               Voorgangers: Kees van Gestel en Willy Eurlings 
 

Intenties: overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven 

en Anne Kappen. 
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 11 december: € 103,27 voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap  

€  86,40 voor de Bisschoppelijke Adventsactie 
 

Kinderwoorddienst 

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

project “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: 18 december 10.00 uur. 

                                                               
Kerst-gezinsviering op 24 december om 17:00 uur in de H.H. 

Michaëlkerk aan de Kerklaan in de Bilt 

Wat zou jij meenemen als je op bezoek gaat bij een pasgeboren kindje? Een 

mooi truitje of een stukje speelgoed? Of een bosje bloemen voor de mama 

van het kindje? Lang geleden werd er in Bethlehem ook een kindje geboren, 

een jongen. Op de plaats waar hij werd geboren verscheen een bijzonder 

heldere ster die veel mensen in de buurt opmerkten. Veel van die mensen 

gingen op pad de ster achterna. In de gezinsviering vertellen we het verhaal 



 

 

van een meisje dat ook naar de plaats van die ster wil reizen. Zij wil het 

kindje dat er geboren is heel graag ontmoeten en iets bijzonders geven. Wil 

je weten of het gaat lukken? Kom dan op zaterdag 24 december naar de 

Kerst-gezinsviering, dan vertellen we het hele verhaal. We zingen liedjes, 

we bidden voor andere kindjes en maken er een mooi begin van het 

Kerstfeest van. Iedereen is welkom!  
 

Achter in de kerk ligt de Nieuwsbrief van December 

 

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.  
 

"Energiecompensatie doneren aan de PCI”? 
Het zal u niet ontgaan zijn: in november en december krijgen alle 

huishoudens een bedrag van in totaal €380,00 op hun rekening gestort als 

compensatie voor de buitensporige kosten van energie. 
Misschien zijn er onder u, lezers van dit bericht, ook mensen die dit bedrag 

niet nodig hebben gewoon omdat ze het kunnen missen of omdat ze een 

vast contract hebben met lage prijzen. 
Mensen zoals u die willen helpen! 
U kunt bijvoorbeeld helpen door het bedrag van €190,= in  november en 

december te storten op het rekeningnummer van de PCI.  
De PCI ondersteunt verschillende organisaties zoals Voedselbanken, 

SchuldHulpMaatje, maar ook particulieren die even niet rondkomen door 

problemen van verschillende aard. 
Uw PCI kan het beslissende vangnet zijn voor niet structurele hulp aan 

mensen zoals u en ik die het even tegen zit. 
Mocht u besluiten om de PCI met haar werk te ondersteunen dan kunt u een 

bedrag op onze rekening overmaken, eventueel met de tekst: 

energiecompensatie. 
Het rekeningnummer van de PCI is: NL21 RABO 0359 9000 38 
pcimarthamaria@gmail.com 

mailto:pcimarthamaria@gmail.com


 

 

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. 


