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Mededelingen 

Nr. 01 – 06 januari 2023 
 

         
OPENBARING DES HEREN, 08 januari 2023  

09.00 u: Eucharistieviering  

                Celebrant: pastor G. Nijland 
 

Intenties: Piet Lemmens en overleden ouders Lemmens-Wellese       
 

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 15 januari 2023   
 

10.00 u: Woord- en Communieviering 

              Voorgangers: Irene Elsevier en Johan Bosboom 

              Ecclesiakoor 
 

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma 

 

ZONDAG 22 JANUARI IS ER GEEN VIERING IN DE MICHAËLKERK 

I.V.M. OECUMENISCHE VIERING IN DE OOSTERLICHTKERK. 

10.00 uur: Voorgangers ds. W. van Laar en W. Eurlings  
 

OPBRENGST COLLECTE: 

Zondag 01 januari: € 133,50  voor onze Michaël-Laurens 

geloofsgemeenschap 
 

Bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes 

met begeleiding van pastoor Skiba en diaken Nieuwenhuis 

Twee mogelijkheden: 

1. Met de bus (via Lisieux): van 27 april t/m 5 mei. 

Voor deze reis moet u goed kunnen lopen. 

HH. Michaël en Laurens 

http://www.katholiekekerkdebilt.nl/


 

 

2. Met de trein (TGV): van 29 april t/m 6 mei. 

U moet een stukje kunnen lopen (al of niet met de rollator) 

Als u een rolstoel gebruikt, is iemand nodig om te duwen). 

Prijs: 

Voor beide mogelijkheden geldt een prijs van € 995,00. 

U verblijft dan in een 3*** hotel in een 2 persoonskamer. Wilt u een  

1 persoonskamer dan kost dat voor de trein € 170,00; voor de bus € 240,00 

extra. 

Jongeren (tot 25 jaar) betalen € 695,00. 

Verder is alles inclusief (ook de reisverzekering). 

Mochten de kosten voor u bezwaarlijk zijn, dan zoeken we een oplossing. 

Aanmelden (ook voor vragen) bij Wil Hilhorst (tel. 035-5414427). 

U ontvangt dan een inschrijfformulier. 

Informatie: 

- Dinsdag 17 januari bij een filmvoorstelling over het leven van 

Bernadette in de parochiezaal van de Sínt Josephkerk, Van 

Tuyllsstraat 29 in Hooglanderveen. 

- Woensdag 18 januari om 20.00 uur in een zaal bij de HH. Michaël- 

en Laurenskerk, Kerklaan 31 in De Bilt. 

- Maandag 23 jan. op een thema-avond in het Trefpunt om 20.00 uur. 

                                     Gaat U mee? 

Werkgroep Bisdombedevaart 2023 parochies 

H. Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
 

Pastoor Joachim Sklba 

Riet Hilhorst 

Corien Ossendrijver 

Diaken Jan Nieuwenhuis 

Wil Hilhorst 

Ans Ketting-Kok 
 

 

 

 

Bilts Filmfestival – Elfde Editie 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari is iedereen van harte welkom op 

het inmiddels elfde Bilts Filmfestival (voorheen Spiritueel Filmfestival). Ook 

dit jaar kiezen wij films die aanzetten tot innerlijke reflectie maar tevens 

allemaal bekroonde films zijn. De films worden kort ingeleid en na afloop 

heeft u de keuze na te praten over uw indrukken. Los van de kinderfilm zijn 

alle films deze keer Engels gesproken, met Nederlandse ondertiteling. Als 

vanouds is de toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een 

kleine bijdrage vragen.  



 

 

Vrijdag 10 februari 10.00 uur. Mijn bijzondere rare week met Tess.  Voor 

deze film worden ook diverse Biltse scholen uitgenodigd.  De jongen Sam, 

die aanvankelijk doodsangsten kent, komt op vakantie op Terschelling Tess 

tegen. Samen zoeken zij oplossingen voor levensvragen. Familiefilm naar 

het kinderboek van Anna Woltz. (Regie: Steven Wouterlood, 2019). 

Vrijdag 10 februari 14.00 uur. The Father. Anthony Hopkins speelt hier 

op magistrale wijze een bejaarde man, die door zijn dementie ervaart wat 

anderen niet zien. Zijn dochter (Olivia Colman) worstelt hiermee en de hulp 

die zij biedt accepteert haar vader maar met moeite. De film zet de kijker 

een paar keer op het verkeerde been over wat nu de werkelijkheid is. 

(Regie: Florian Zeller, 2020).   

Vrijdag 10 februari 19.30 uur. Supernova. Sam en Tusker (Colin Firth en 

Stanley Tucci) zijn al 20 jaar elkaars partner en zijn op vakantie met een 

camper door Engeland. Tusker heeft te horen gekregen dat hij lijdt aan een 

vroege vorm van dementie. Sam ontdekt dat Tusker een belangrijke 

beslissing heeft genomen - een beslissing die de kern van de film blijkt. 

(Regie: Harry Macqueen, 2020). 

Zaterdag 11 februari 19.30 uur. Nomadland gaat over de rondtrekkende 

zestiger Fern (Frances McDormand) in de VS die rondkomt van baantjes in 

distributiecentra van techbedrijven en hamburgerketens. Kiest ze voor 

onafhankelijkheid en waardigheid als ze een aanbod krijgt zich te vestigen? 

Naar het boek van Jessica Bruder, die jaren tussen de werkende armen 

leefde (Regie: Chloë Zhao, 2021). 

Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij 

vragen kunt uw e-mailen naar p.terheggen57@yahoo.com. Deze 11e editie 

van het Bilts Filmfestival wordt mede wederom mogelijk gemaakt door 

sponsoring van Tap DELA en de Bilthovense Boekhandel.   

Locatie Michaëlkerk, Kerklaan 31, 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: 

mailto:p.terheggen57@yahoo.com


 

 

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. 


