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Woordje van de pastoor 

Beste mensen, het is weer zo ver! Met 
de viering van Aswoensdag op 6 maart 
heeft de Heer voor ons een nieuwe tijd 
geopend: de Veertigdagentijd, een tijd 
van genade, van ontmoeting met God! 
Het is niet de eerste keer dat wij 
uitgenodigd worden deze bijzondere tijd 
te gaan beleven, maar het blijft van 
belang de juiste betekenis ervan te 
weten, om hem zo goed mogelijk te 
kunnen ervaren. 

De Veertigdagentijd is bij uitstek de 
periode voor een innerlijke 
pelgrimstocht naar Hem die bron van 
barmhartigheid is. Het gaat om een 
bedevaart, waarbij Hijzelf ons door de 
woestijn van onze armoede begeleidt 
en ons ondersteunt op weg naar de 
algehele vreugde van Pasen. God blijft 
ons behoeden en sterken, zelfs 

in momenten van duisternis en dood, 
waarmee de mens geconfronteerd 
wordt. En de grote verleider ons 
intussen influistert het op te geven of 
onze hoop verkeerd te richten op het 
werk van onze handen. Ja, ook 
vandaag aanhoort de Heer nog de 
kreet van vele mensen die hunkeren 
naar vreugde, vrede en liefde. Zoals 
door alle eeuwen heen voelen zij zich 
verlaten. Maar zelfs in de treurnis van 
ellende, van het eenzaam zijn, van 
honger en geweld, die zonder 
onderscheid bij kinderen, volwassenen 
en bejaarden toeslaan, staat God nooit 
toe dat de duisternis overwint.  

Ook heden wordt Jezus diep bewogen 
bij het zien naar mensen en volkeren. 
Zijn ogen blijven op hen gericht in het 

volle bewustzijn dat Gods plan hen 
oproept tot het geestelijk welzijn. Jezus 
kent de hindernissen die de 
verwezenlijking van Zijn heilsplan in de 
weg staan. Hij heeft medelijden met zijn 

schepselen. Hij is vastbesloten hen te 
verdedigen tegen de wolven, zelfs ten 
koste van zijn eigen leven. Op die wijze 
beschouwt Jezus ieder mens 
afzonderlijk. Hij vertrouwt hem toe aan 
de Vader.  

De Veertigdagentijd wil ons juist naar 
dat allesomvattende heil leiden, en wel 
in het licht van de overwinning van 
Christus op al het kwaad waaronder de 
mens gebukt gaat. Als wij ons tot de 
Goddelijke Meester keren, ons tot Hem 
bekeren, en Zijn barmhartigheid 
ervaren in het Sacrament van de 

Verzoening, ontdekken wij een blik die 
ons tot geestelijke diepgang leidt en die 
ieder van ons kan bezielen. 

Die blik geeft opnieuw vertrouwen aan 
eenieder die niet neigt naar twijfel en 
open staat voor het uitzicht op de 
eeuwige zaligheid. En zelfs als de haat 
lijkt te overwinnen, dan nóg laat de 
Heer niet na ons schitterende 
getuigenissen van zijn liefde te 
schenken. Laten wij ons, en de weg die 
wij gedurende de Veertigdagentijd 
gaan, aan Maria toevertrouwen, opdat 
Zij ons moge begeleiden naar haar 
Zoon.  

In de hoop dat God ons inderdaad een 
tijd van genade schenkt wens ik jullie 
allen nog een vruchtbare 
Veertigdagentijd en vervolgens: Zalig 
Pasen! 

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril 
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Van de bestuurstafel 

Beste mensen,  

U heeft nu het parochieblad Klankkleur 
nr. 2 van 2019 in uw handen. Bij het 
lezen van de inhoud wordt u weer op 
de hoogte gebracht van een aantal 
gebeurtenissen in onze 
parochiegemeenschap sinds de vorige 
Klankkleur. Wij maken vaak dingen 
mee die ons verblijden! Zo hadden wij 
17 februari jl. in beide kerken van onze 
parochie weer een actie voor de 
Voedselbank die geweldig goed is 
verlopen. De mensen van de 
Voedselbank die de volle, met 
levensmiddelen gevulde, kratten 
kwamen ophalen, waren zeer onder de 
indruk over de manier waarop wij als 
christenen ons steentje aan deze actie 
hebben bijgedragen. Daar wil het 
bestuur alle goede gevers van harte 
voor bedanken!  

Onze parochiegemeenschap verheugt 
zich ook over twee geweldige groepen. 
Groep één betreft de kinderen die nu 
onderweg zijn naar hun Eerste Heilige 
Communie. Drie-en-twintig kinderen 
van Bussum en Naarden gaan er dit 
jaar voor, en de dames die deze 
kinderen begeleiden naar deze 
belangrijke dag in hun leven, zijn diep 
geraakt door het enthousiasme en het 
aandeel van de kinderen in het project 
van de Eerste Communie.  

De tweede groep voor dit jaar zijn de 
Vormelingen. Ook bij deze jongeren 
mogen wij ons gelukkig weten! 12 
jongeren van onze 
parochiegemeenschap zullen dit jaar 
het Heilig Sacrament van het Vormsel 
ontvangen door handoplegging van 
Mgr. Jan Hendriks. De Vormselviering 
zal dit jaar in de St. Vituskerk in 
Naarden plaats vinden.  

Het bestuur wil u ook informeren over 
de jaarlijkse gezamenlijke viering van 
het Feest van de Heilige Drie-eenheid. 
Sinds wij een nieuwe parochie zijn 
geworden vinden wij het met name op 
het feest van de Heilige Drie-eenheid 
heel belangrijk een gezamenlijke 
viering te organiseren om daardoor 
steeds meer het gevoel te krijgen dat 
wij werkelijk één parochiegemeenschap 
zijn geworden. Dit feest hebben wij de 
afgelopen 3 jaren ook in díe geest 
gevierd. Het zijn mooie vieringen 
geweest, waarbij vooraf van de meest 
betrokkenen (koren, kosters, lectoren, 
enz.) al veel energie, inspanning en 
toewijding gevraagd werd. Over 
verschillende meningen en ideeën 
moeten wij het op zeker ogenblik met 
elkaar eens zijn zodat de viering 
waarvoor deze bedacht is haar doel 
mag bereiken: de eenheid! Aangezien 
wij dit jaar onze gezamenlijke viering 
van het feest van de Heilige Drie-
eenheid niet op de dag zélf kunnen 
houden, omdat bisschop Mgr. Hendriks 
druk is met het Heilig Vormsel, hebben 
wij nu een passende dag gevonden om 
dat feest alsnog te vieren. Dus, op 8 
september, feest van Maria Geboorte, 
willen wij er met elkaar weer een mooi 
Eenheids-feest van maken, en dan is 
Mgr. Hendriks óók bij ons.  

Beste mensen, na zoveel vreugdevol 
nieuws moeten wij ook wel bekennen 
dat het met een parochiegemeenschap 
zoals wij die met elkaar vormen, niet 
altijd naar wens gaat. Zoals u in de 
vorige Klankkleur heeft kunnen lezen 
heeft mevr. Leny Westgeest het 
bestuur medegedeeld vanaf 1 januari jl. 
haar functie als secretaris neer te 
leggen. Jammer genoeg hebben kort 
geleden nog andere bestuursleden, te 
weten vicevoorzitter Henri Marquenie 
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en bestuurslid Jan Maarten Ingen 
Housz hun functie neergelegd. De 
zoektocht naar opvolgers is in volle 
gang. Het bestuur dankt de hierboven 
genoemde bestuursleden hartelijk voor 
hun inzet en alle goeds dat zij in de 
afgelopen jaren voor de parochie 

gedaan hebben. Wij hopen hen ook 
verder betrokken te zien in de 
gemeenschap, en wensen hun Gods 
Rijkste Zegen. 

 

Het Parochiebestuur 

 

Nieuw bestuur voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De PCI heeft een nieuw bestuur. Na het 
overlijden van René Hoppenbrouwers 
en met het verstrijken van de 
zittingstermijn van de penningmeester 
Joost Grootjes en het derde lid van het 
bestuur Kees Oudshoorn, was het 
bestuur toe aan gehele vervanging. 
Deze is gevonden in de persoon van 
Hans Blaauwgeers als penningmeester 
en ondergetekende als 
voorzitter/vertrouwenspersoon. Dit 
kalenderjaar hopen we nog een derde 
lid aan u voor te kunnen stellen. Tot 
deze persoon gevonden is, zal Kees 
Oudshoorn die plek invullen. 

Hierbij willen wij René, Joost en Kees 
hartelijk danken voor de jaren die zij 
zich belangeloos hebben ingezet voor 
de PCI. 

Maar misschien kent u de PCI helemaal 
niet. Wat is dus de PCI? 

De PCI maakt deel uit van de diaconie 
van onze kerk en de letters staan voor 
de Parochiële Caritas Instelling. De 
doelstelling van de PCI is om (veelal 
eenmalig) financiële hulp te bieden aan 
mensen die een acuut probleem 
hebben en die geen mogelijkheden zien 
om dat zelf op te lossen. Dat de PCI 
deel uitmaakt van onze kerk, wil niet 
zeggen dat alleen katholieken een 
beroep op ons te mogen doen. Wij zijn 
er voor iedereen, ongeacht geloof en 
achtergrond. 

Erkennen dat je in een dergelijke 

situatie zit, is natuurlijk niet gemakkelijk. 
De PCI’s zien dan ook vaak dat 
mensen er zelf niet voor uit durven 
komen, waardoor de problemen 
verergeren en een oplossing steeds 
moeilijker te vinden is. Ook omdat de 
sociale wetgeving niet altijd toereikend 
is om tot een oplossing te komen. De 
PCI zou dan hulp kunnen bieden. 

Om wat voor problemen kan het 
bijvoorbeeld gaan? 

U hebt een dusdanig laag inkomen dat 
het sociale leven van u en uw 
gezinsleden in het gedrang komt. U 
kunt bijvoorbeeld niet of nauwelijks 
meer deelnemen aan een 
verenigingsleven en uw kinderen 
kunnen geen lid zijn van clubs. Uw 
wasmachine is stuk gegaan en u hebt 
niet kunnen sparen voor een nieuwe of 
u kunt de reparatie niet betalen. Of u 
bent al jaren, door de moeilijke 
financiële situatie, niet in staat geweest 
op vakantie te gaan. Een weekje er 
tussen uit zou misschien wat verlichting 
kunnen brengen. Dit zijn wat 
voorbeelden waarmee men te maken 
kan hebben en waarbij de PCI een rol 
zou kunnen spelen. 

Het zijn slechts wat voorbeelden en de 
problemen kunnen voor eenieder 
verschillend zijn. Zoals gezegd, het is 
niet gemakkelijk te erkennen dat je er 
zelf niet meer uitkomt. Schroom echter 
in dat soort gevallen niet om contact 
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met ons op te nemen. Alle aanvragen 
worden vertrouwelijk behandeld. 

En ook als het u zelf niet betreft, kunt u 
ons helpen. Als u namelijk iemand kent, 
waarvan u denkt “die zou hulp kunnen 
gebruiken”, laat het ons weten. Want 
wij alleen hebben te weinig ogen en 
oren om de (financiële) noden te 
vinden. 

Maar de PCI is meer...... Er zijn ook 
mensen die eenzaam zijn, die het 
moeilijk vinden of onvoldoende 
financiële middelen hebben om eens 
een dag er op uit te gaan. Voor hen 
willen wij als start van onze nieuwe 
bestuurslidmaatschap een uitstapje 
organiseren. Als datum hebben wij nu 
21 juni a.s. gepland. Nadere invulling 
moet nog uitgewerkt worden, maar 
denkt u “ik ken wel iemand die dat heel 

fijn zou vinden”, meldt u diegene dan 
aan. Maar het kan natuurlijk ook om uw 
zelf gaan. Aanmelden kan met een 
briefje in de brievenbus van het 
pastoraal centrum, gericht aan de PCI, 
waarin u aangeeft dat u belangstelling 
heeft voor het uitstapje, wie u bent en 
hoe we u kunnen bereiken 
(emailadres/telefoonnummer/adres). U 
kunt ook mailen naar PCI-
drieenheid@gmail.com of bellen naar 
ondergetekende. 

Nogmaals, schroom niet om ons te 
benaderen als u denkt dat dit voor uzelf 
of iemand anders van belang kan zijn: 
de PCI is er ook voor U! 

Namens het nieuwe PCI bestuur,  

Marlène Potjer 
06 4639 5060 

 

Vesperviering in de Mariakerk 

Zaterdag 6 april om 17.00 uur is er 
weer een Vesperviering in de 
Mariakerk. Voorganger is August 
Habets. De Vespervieringen vormen 
een meditatieve voorbereiding op de 
komende zondag en vinden doorgaans 
plaats op de eerste zaterdag van de 
maand. Zij worden verzorgd door 

parochianen. Op zaterdag 4 mei is er 
geen Vesperviering.  

Nadere informatie over de thema’s van 
de vieringen vindt u in Maria-
boodschap en op de website van de 
parochie. 

U bent allen van harte uitgenodigd! 

 

Avondgebed voor Vrede in de Goede Week  

Evenals vorige jaren verzorgt de 
Oecumenische Werkgroep 
Avondgebed voor Vrede op 
woensdagavond in de Goede/Stille 
Week een Avondgebed voor Vrede in 
de Mariakerk. 

Juist in deze tijden van oorlog en 
geweld is in de week waarin wij Jezus’ 
verzoenend lijden en sterven en zijn 
opstanding gedenken, het samen 

bidden om vrede en verzoening in onze 
wereld op zijn plaats.  

U bent van harte welkom bij dit 
Avondgebed op woensdag 17 april om 
19.30 uur in de Mariakerk.  

Namens de Werkgroep Avondgebed 
voor Vrede, 

Bruno Nagel 
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Betekenis van het palmtakje

Op Palmzondag worden palmtakjes 
gezegend en aan mensen uitgereikt. 
Echte palmtakken zien er anders uit, 
die hebben we hier niet. Maar we 
hebben een gelijkwaardige vervanging. 
Wij gebruiken buxustakjes om de 
Palmzondag te vieren. Die takjes zijn 
een heel goed symbool voor Jezus. Het 
bijzondere van deze takjes is dat ze 
groen en taai zijn. Of het vriest dat het 
kraakt, of de sneeuw een meter dik ligt, 
of het hagelt of stormt: deze 
buxustakjes blijven groen en in leven. 
Ondanks alle krachten die 
tegenwerken; het takje blijft overeind en 
levend. Precies hetzelfde kun je van 
Jezus zeggen.  

Vandaag gaat hij naar Jeruzalem. In 
Jeruzalem heerst een ijzig klimaat door 
de arrogantie van de leiders. Jezus 
weet dat hij felle tegenwind zal 
ondervinden, hij wordt door de elite 
gezien als een dwarsligger, een 
revolutionair die ze niet kunnen 
gebruiken. 

Hij kan de andere kant uitgaan, hij kan 
vluchten, weg van al die negatieve 
krachten, hij kan passief aan de kant 
blijven staan. Maar hij gaat door met 
wat hij begonnen is, hij gaat door tot het 
bittere eind, ondanks alle tegenwerking. 

Jezus trekt op naar Jeruzalem, hij moet 
zijn zending voltooien. Feitelijk heeft het 
gebeuren, waar we vandaag aan 
herinnerd worden, iets bizars. Hij wordt 
als koning ingehaald, enthousiaste 
mensen zingen hem toe, het lijkt een 
triomfantelijke optocht, maar het is het 
begin van het einde. Wij weten dat en 
Jezus weet dat. Ingehaald als een 
koning maar wel een koning op een 
ezel en dat heeft iets van een 
karikatuur, een spotprent in de krant. 
Koningen horen hoog te paard te zitten 

of op een kameel, maar niet op een 
ezeltje. Een ezel is het vervoer voor 
armen. Net als het buxusgroen heeft 
ook zo'n ezeltje iets taais: het draagt 
zijn last over moeilijk terrein en blijft 
koppig door gaan. Jezus is zo'n 
doorzetter, hij gaat door waar anderen 
afhaken en waarom? Hij gelooft in de 
opdracht, die God hem heeft 
toevertrouwd. 

Waarom vieren wij Palmzondag? 
Jezus vraagt ons wat. Hij vraagt of wij 
volgelingen willen zijn. En weer staat 
het buxustakje symbool. We moeten 
geen dood hout zijn, maar levend hout. 
Doorgaan, ook al word je door allerlei 
omstandigheden tegen gewerkt. Blijf 
overeind, blijf sterk, blijf levend, laat je 
niet ontmoedigen. Ga door met wat hij 
ons heeft voorgedaan: aandacht voor 
zieken en gebrekkigen, verzoening en 
vergeving voor hen die verkeerd 
handelen, zorg voor de buitenbeentjes 
en verschoppelingen, hongerigen 
voeden, dorstigen te drinken geven. 

Wederom is het symbool van het 
palmtakje zichtbaar: Er is een hoop 
narigheid in de wereld. Mensen die 
verkeerd handelen, die aan de kant 
blijven staan, of de andere kant op 
kijken. Er is nog veel dor hout onder de 
mensen. 

Als wij met Palmpasen een palmtakje 
mee naar huis nemen, heeft dat een 
bijzondere betekenis. Het is een 
onuitgesproken vraag. Waar sta jij? 
Ben je als dor hout, passief, 
onverschillig? Hoe ga je om met het 
welzijn van mensen dichtbij en veraf? 
Wil jij, in de voetsporen van Jezus, 
levend hout zijn, juist als dat palmtakje? 
Laat het symbool van dit palmtakje zijn 
doel niet missen. 

J.M. Baaij 
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Trouw zijn

Wij waren blij verrast toen wij te horen 
kregen dat de vieringen in de Antonius 
Hof dit jaar nog door blijven gaan. Goed 
nieuws en onze dank aan de mensen 
die hier hun “fiat” aan hebben gegeven. 

Intussen is het jaar 2019 al in volle 
gang. Onze eventuele gemaakte 
voornemens zijn wij reeds vergeten 
want, hoe oprecht ook bedoeld, er komt 
doorgaans weinig van terecht. Tot ik 
laatst op het labeltje van een theezakje 
las: “Wat vind jij de belangrijkste 
eigenschap die een mens kan 
bezitten?” Zonder na te denken schoot 
door mijn hoofd: “Trouw zijn!” Toen 
dacht ik daar verder over na. 

Trouw zijn aan het ééns gegeven 
woord. Dit in voor- maar ook in 
tegenspoed. Trouw zijn aan gemaakte 
afspraken met alles wat daar aan vast 
zit. Trouw zijn aan je roeping, aan 
vriendschap, aan je werk, aan mensen. 
Dit door dik en door dun. Ook al vraagt 
dit soms offers. Kortom, trouw zijn aan 
datgene waar je voor staat. 

Dit kan veel moeite kosten en 
zelfcorrectie. 

We weten allemaal uit ervaring hoe 
pijnlijk en teleurstellend het kan zijn als 
iemand waar je op rekende je zomaar 
laat vallen of erger nog. Je kunt er aan 
kapot gaan! Veel mensen hebben 
echter hun trouw zijn áán al bewezen. 
Voorbeelden daarvan zijn ons bekend. 
Trouw zijn aan is een levensopgave 
alwaar wij onze handen vol aan 
hebben. 

Echter, het is de moeite waard om daar 
zo bewust mogelijk aan te blijven 
werken. Of wij daar altijd in zullen 
slagen is de vraag, maar niet 
onmogelijk naar het schijnt. Het kan in 
ieder geval veel bijdragen aan onze 
samenleving in positieve zin en 
toevoegen aan het leven van alle dag. 

Ongetwijfeld een stap in de goede 
richting! 

Corrie Bloks – v.d. Maeden 

 

Vrijwilligers Open Kerk gezocht

Iedere donderdag van 10.00 uur tot 
15.00 uur staan de deuren van de 
Mariakerk open. Er is dan gelegenheid 
om een kaarsje op te steken, even stil 
te zitten, te bewonderen en te 
verwonderen! Om als 
gastvrouw/gastheer aanwezig te zijn 
tijdens de openstelling is heel 
waardevol. Wij zijn op zoek naar jou, 
die een ochtend, dan wel de middag 
een paar uurtjes ter beschikking heeft 
om ons team te versterken. Het 

bijzondere is dat er vanuit alle 
kerkgemeenschappen uit Bussum 
vrijwilligers hiervoor aanwezig zijn. We 
zijn er altijd met twee personen. 

Voor nadere informatie ben je van harte 
welkom. Loop gerust even binnen. De 
koffie en thee staan voor je klaar. 

Namens de werkgroep Open Kerk, 

Josefien Janssen 
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Meetafelen 2019

Deel je blijdschap en ze zal groter worden 

Deel je zorgen en ze zullen minder zijn 

Deel je liefde en zult liefde krijgen 

Deel je eten en het zal beter smaken 

Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken. 

En met deze laatste zin: “Deel je 
enthousiasme en je zult elkaar 
aansteken”, gaan we al weer het laatste 
deel van dit seizoen in. U bent van 
harte welkom. 

U dient zich wel op tijd op te geven, 
omdat de ruimte in de Sloep beperkt is. 
Wij kunnen maar vijftig gasten 
ontvangen. 

Schema Meetafelen 2019:     

• Zondag 28 april 

• Vrijdag 24 mei (slotavond) 

De zaal gaat om 17.00 uur open 

Om mee te eten dient u een goed 
dichtgeplakte enveloppe met € 10.00 

en voorzien van naam (namen) en 
telefoonnummer uiterlijk woensdag vóór 
13.00 uur in de brievenbus van het 
Pastoraal Centrum Brinklaan 42, 
Bussum te doen. Dit geldt voor zowel 
de vrijdag als de zondag. Graag met 
gepast geld betalen. 

Graag tot ziens in de Sloep op een van 
onze avonden van Meetafelen. 

 

 

 

 

 

Verdieping  

- In het heden leven - vervolg 

Zonder schuld en bezorgdheid 

Het is moeilijk in het heden te leven. 
Verleden en toekomst blijven ons 
plagen, het verleden met 
schuldgevoelens, de toekomst met 
bezorgdheid. Er is zoveel in ons leven 
gebeurd, waarover we ons 
ongemakkelijk, berouwvol, boos of 
verward voelen, of waar we op z’n 
minst ambivalent tegenover staan. En 
al die gevoelens gaan dikwijls gepaard 
met schuldgevoel. Dat schuldgevoel 
zegt: ‘Je had iets anders moeten doen 
dan wat je gedaan hebt; je had iets 

anders moeten zeggen dan wat je 
gezegd hebt.’ Zulke gedachten maken 
dat we ons schuldig blijven voelen over 
het verleden, en niet echt openstaan 
voor het heden. 

Onze bezorgdheid is echter nog erger 
dan onze schuld. Onze bezorgdheid 
stelt voortdurend de vraag: ‘Wat moet ik 
als...?’ ‘Wat moet ik als ik mijn baan 
verlies, als mijn vader sterft, als er niet 
genoeg geld is, als er een economische 
recessie komt, als er oorlog uitbreekt?’ 
De vraag ‘Wat moet ik als...?’ kan zo 
alomtegenwoordig worden in ons 
denken, dat we de bloemen in de tuin 
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niet meer kunnen zien, en de lachende 
kinderen op straat, of de dankbare stem 
van een vriend niet meer kunnen horen. 

De ware vijanden van ons leven zijn de 
gedachten: ‘Het had anders gemoeten’ 
en ‘Wat moet ik als...’. Ze trekken ons 
naar het niet-te-veranderen verleden of 
de onvoorspelbare toekomst. Maar het 
echte leven heeft hier en nu plaats. 
God is de God van het heden. God is 
altijd in dit ogenblik, of dat ogenblik nu 
moeilijk of makkelijk, prettig of pijnlijk is. 
Als Jezus over God sprak, maakte Hij 

altijd duidelijk dat God is waar wij zijn. 
‘Als je Mij ziet, zie je God. Als je Mij 
hoort, hoor je God.’ God is niet alleen 
Degene die was en Degene die zal zijn, 
maar vooral ook Degene die is, die er 
op dit ogenblik voor mij is. Daarom 
kwam Jezus de lasten van het verleden 
en de zorgen voor de toekomst 
wegnemen. Hij wil dat wij God 
ontdekken op de plek waar we ons 
bevinden, hier en nu. 

(Uit: Henri Nouwen ‘Hier en nu. Leven 
in de geest’) 

 

Gratis psychiater

Zangcoach Babette Labeij, zangeres en 
coach van bekende artiesten en van 
the Voice of Holland, gaf tijdens een 
uitzending bij omroep Max aan hoe 
belangrijk zang en muziek zijn voor 
onze geest. Het werkt als een bezoek 
aan de psychiater! Eerder al gaf de 
(bekende) prof. Scherder aan hoe 
belangrijk muziek is voor het op peil 
houden van onze geestelijke 
vermogens. 

Bij het Vituskoor in Naarden onder 
leiding van Nico Brinker en met organist 
Willem Vonk krijgt u wekelijks het beste 
medicijn.  
Dicht bij huis en gratis.  

Iedere maand zingt het koor op 
zondagmorgen in de R.K.-kerk aan de 

Turfpoortstraat in Naarden en bij 
bijzondere gelegenheden. Elke keer 
gaat u ontspannen en voldaan naar 
huis. Daar kan geen psychiater tegen 
op. 

Voor de meerstemmige muziek zoekt 
het koor vooral alten en bassen. Dus: 
pak nu de telefoon en bel onze 
contactpersoon Mieneke Rijs (035-
6942935) of maak eens een repetitie 
mee. U wordt direct getroffen door de 
mooie muziek en de uitstekende sfeer 
van het koor! We repeteren elke 
dinsdagmiddag in de kerk van 13.00 - 
14.30 uur.  

Tot ziens! 

Nico Brinker 

 

Terugblik op zondag 10 februari

Simon en Andreas, Jacobus en 
Johannes, de zonen van Zebedeus, 
hebben gevist in het meer van 
Gennesaret. De hele nacht zijn ze in de 
weer geweest en hebben niets 
gevangen. De boten liggen aan de 
oever en ze zijn bezig hun netten te 

spoelen. Jezus komt er aan, gaat in de 
boot van Simon zitten en spreekt van 
daaruit de meegekomen menigte toe. 
Na zijn toespraak zegt hij tegen Simon: 
“Vaar naar het diepe en gooi je netten 
uit.” 

Zo’n opdracht is gewoon ongelofelijk! 
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Vele generaties vissers op het meer 
van Gennesaret weten dat je overdag 
niet moet gaan vissen. Overdag bijten 
de vissen niet, dat weet iedereen, het is 
onbegonnen werk. En toch doet Simon 
wat Jezus vraagt. 

Zodra de netten zijn uitgegooid brengt 
een massa vis het water in beweging. 
De netten dreigen te scheuren. Simon 
schreeuwt naar Jacobus en Johannes 
om te komen helpen. Beide boten 
worden tot aan de spuigaten gevuld. 

In de Mariakerk staat Maciej achter de 
lezenaar en zegt met een glimlach: 
“Geloof is onlogisch.” Heb ik goed 
gehoord wat hij zojuist heeft gezegd dat 
geloof onlogisch is? 

Hij zegt het nog een keer, wederom 
met een grote glimlach: “Geloof is 
onlogisch.” Als je gaat redeneren is het 

resultaat “weten” en weten is iets 
anders dan “geloven”. 

“Weten” is het resultaat van je hoofd 
gebruiken. 

“Geloven” is het resultaat van je hart 
gebruiken. 

De logica staat buiten spel, het is de 
gave van je hart. 

Het kwartje valt: Iets wat je weet, heeft 
niets met geloof te maken. 

Je hart laten spreken doet een mens 
geloven. 

Je hart overbrugt de kloof tussen weten 
en niet weten.  

Deze zondag is waardevol. 

“Maciej, ik omarm je, de week lonkt!” 

J.M. Baaij 

 

Geloven…….24/7!  

De geloofsverdiepingsavonden zijn een 
groot succes. Met veel vreugde lezen 
parochianen samen het Compendium 
van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk. Steeds weer weten de 
parochianen zich te laten inspireren 
door het prachtige katholieke geloof.  

De data van de compendiumavonden 
voor 2019 tot en met de zomervakantie 
zijn als volgt (telkens van 19.30 uur tot 
21.00 uur in de pastorie van de St. 
Vituskerk op de zondagavond)  

• 24 maart 

• 28 april  
Uw aanwezigheid doet ertoe. De 
werken van barmhartigheid zijn daden 
van naastenliefde waardoor we de 
medemens te hulp komen in zijn 
lichamelijke en geestelijke noden. 
Onderricht geven, goede raad 
verstrekken, troost brengen en moed 

inspreken zijn voorbeelden van 
geestelijke werken van barmhartigheid 
(CKK 2447). Deze werken komen 
allemaal aan de orde op deze 
geloofsverdiepingsavonden.  

NB: We verwelkomen graag ook 
nieuwe deelnemers! Leeftijd speelt 
geen rol. De structuur is zo opgezet dat 
iedereen op elk moment zo kan 
aansluiten. Deelname verplicht tot niks 
en niemand is verplicht om elke 
bijeenkomst bij te wonen. Het is 
leerzaam en ook erg gezellig. Kom een 
keer gezellig een kijkje nemen. Je 
wordt er een rijker mens van en je leert 
ook zo je mede-parochianen beter 
kennen.  

Pastoor Carlos, Pieter Pouw, Rita Pouw 
en Jaap de Bruijn 

 



 
  

12 
 

  

Amalia  

Dinsdag 16 april, 14 uur: 

De invloed van de Kelten op onze 
cultuur 

De Kelten – we hebben er wel eens van 
gehoord: een volk, vroeger, in Ierland; 
iets met druïden; een soort oer 
Christendom…? Sinds een aantal jaren 
is er een groeiende belangstelling voor 
de Keltische cultuur en spiritualiteit; hier 
en daar is sprake van een ware hype. 
Een Engelse schrijver noemde deze 
spiritualiteit ook wel ‘Een oud geloof 
met perspectieven voor de toekomst’. 
Maar wat is de oorsprong en waar 
liggen de wortels van de Keltische 
spiritualiteit? En wat is daarvan 
overgebleven binnen de huidige 
populaire stromingen? Theologe en 
geestelijk verzorger Joke Krijnen - Kriek 
heeft zich er grondig in verdiept. Zij zal 
vertellen over de voorchristelijke, de 
christelijke en de Grieks filosofische 
bronnen ervan. Daarbij gaat zij vooral in 

op de Ierse gedachtewereld van toen 
en nu. Na de pauze is er volop 
gelegenheid voor vragen en gesprek. 

Praktisch:  

Waar: Spieghelwijck, Iepenlaan 354a 
(naast ‘De Zandzee’), Bussum.  

Opgave: amalia.bus@kpnmail.nl of 
035-6932318 

Entree: € 7,50 (incl. consumpties) bij 
voorkeur op NL58 INGB 0003 271950 
t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, of 
eventueel aan de zaal.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Banneux 2019 

Die mooie warme plek in de Ardennen 
waar Maria, de maagd der armen, op 
ons wacht om ons te troosten en moed 
te geven. De bedevaart duurt vijf dagen 
van vrijdag tot en met dinsdag. 

Wij halen u met de bus op bij de 
opstapplaatsen om via Utrecht en 
Soerendonk naar Banneux te gaan. 

Priesters, verpleegkundigen, arts en 
verzorgenden staan voor u klaar om u 
(daar waar nodig) te begeleiden en u 
vijf prachtige dagen te laten beleven en 
weer een beetje rust te vinden in dit 
hectische bestaan. De reis is ook 
geschikt voor minder validen en zieken. 
Een rolstoelbus is aanwezig. Bent u 

gezegend met een goede gezondheid 
dan bent u natuurlijk ook van harte 
welkom om de warmte van Banneux te 
ervaren. 

De kosten bedragen € 295,--. Hierbij is 
alles inbegrepen. 

• 3 tot en met 7 mei inschrijven tot 
eind maart 

• 23 tot en met 27 augustus 
inschrijven tot eind juni 

Eva Onderwater 

Tel. 0297-222208 of 
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

I.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u 

mailto:amalia.bus@kpnmail.nl
mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com


 
  

13 
 

  

ook contact opnemen met: 

Ellen van der Laan, mobiel: 06-
30918592. 

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u 
te mogen verwelkomen. 

Els Rong 

Zie ook de rubriek Bedevaarten op de 
website van de parochie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedevaart naar Kevelaer 2019

In de maand juli vertrekken weer volle 
bussen met pelgrims naar Kevelaer. 
Sommige mensen gaan voor de eerste 
keer, anderen voor de zoveelste keer, 
het is een goede traditie geworden. Van 
harte hopen wij dat ook dit jaar vele 
mensen op maandag 29 juli en dinsdag 
30 juli met ons meegaan naar Kevelaer. 
Niet alleen vanuit het Gooi, maar uit 
alle windstreken komen al tijden 
mensen naar deze mooie 
bedevaartplaats. 

Eenieder zal zijn of haar eigen redenen 
hebben om op reis te gaan, maar ik 
denk dat de persoon van Maria ons 
allen verbindt. Maria, de moeder van 
Jezus die voor veel mensen ook een 
Moeder met een hoofdletter is 
geworden. De vele kaarsen die in onze 
kerken worden opgestoken zijn daar 
stille getuigen van. Achter iedere kaars 
zit een verhaal. Juist ook op een 
bedevaart, zo is de ervaring, worden 
soms verhalen gedeeld waar in het 
dagelijks leven thuis niet altijd ruimte en 
aandacht voor is. 

Ook dit jaar hebben we weer bruidjes 
nodig om onze vieringen en processies 
op te luisteren. Kinderen (bruidjes en 
misdienaars) tot 15 jaar mogen mee 
voor € 8,00 p.p. (bus) vanaf 15 jaar 

€ 15,00 p.p. of jullie sluiten je aan bij de 
fietsbedevaart. De hotels geven flinke 
kortingen op het verblijf. 

We gaan er weer een mooie en 
inspirerende bedevaart van maken, en 
hopelijk gaat u weer opgeladen en 
bemoedigd naar huis. Heel graag tot in 
juli! 

Voor informatie en/of inschrijfformulier 
kunt u contact opnemen met 
Bernadette Keet, 06-51521221 of 
bwslkeet@gmail.com 

Zie ook de rubriek Bedevaarten op de 
website van de parochie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bwslkeet@gmail.com
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CCIV programma  

Voor de komende periode staan de 
volgende lezingen op het programma: 

• 21 maart 

"Kent u meneer en mevrouw Alzheimer 
al?" door Ds. Jacomette de Bloys. Om 
14:00 in de Lutherse Kerk. Kosten 
€ 6,00. 

• 2 april 

"Schubert’s Swanengesang" door Wim 
Dooge (en André Morsch). Om 14:00 in 
Tindall. Kosten € 6,00. 

• 11 april: 

"Wat al dat DNA te zeggen heeft" door 
Gerard Pals. Om 20:00 bij het 
Apostolisch Genootschap. Kosten 
€ 6,00. 

• 9 mei 

"De hype van de Benedictijnse 
spiritualiteit" door Riegonda van Welie 
– Kaai. Om 20:00 in de Witte Kerk. 
Kosten € 6,00. 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 

 

K.B.O. bericht

ledenmiddagen K.B.O.: 

• 12 april 

Stijn Fens - Mijn werk als religie-
journalist 

• 10 mei 

Annet Betsalel - Als 5-jarige op de 
vlucht voor de Nazi’s 

Alle ledenmiddagen zijn op 
vrijdagmiddag in De Sloep om 14.00 
uur. De toegang is gratis voor KBO en 

PCOB- leden. Toegang 
voor belangstellenden is 
€ 2,00.  

• 29 april  

KBO-viering om 10.30 uur in de Sloep. 
Voorganger de heer Jos Baaij. Ook 
belangstellenden zijn van harte 
welkom! 

Namens de K.B.O., 

Greetje Sijp 

 

 

 

Met de TGV naar Lourdes

Naast de bekende bus- en vliegreizen 
naar Lourdes, is er van 17 t/m 23 
augustus 2019 een gecombineerde bus 
/ TGV reis naar Lourdes. Deze reis 
wordt georganiseerd en begeleid door 
VNB.  

In de vroege ochtend word je in jouw 
regio opgehaald om per touringcar naar 

Noord-Frankrijk te rijden. In de ochtend 
stappen wij hier in de TGV om op een 
comfortabele manier naar Lourdes te 
reizen. Op de terugweg reis je weer per 
TGV van Lourdes naar Noord-Frankrijk 
vanwaar je overstapt in de touringcar 
die je in de avond afzet bij de 
opstapplaats bij jou in de regio. 
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Wat kun je verwachten? 

Tijdens de bedevaart gaan pastores 
voor in eigen Nederlandstalige 
vieringen en wordt deelgenomen aan 
diverse plechtigheden zoals de viering 
aan de Grot, de sacramentsprocessie 
en de lichtprocessie. 

Deelnemen  

Kun jij korte afstanden lopen in een 
normaal tempo (eventueel met 
ondersteuning van rollator)? Kun jij met 
geringe ondersteuning een trap op- en 

aflopen en kun jij zelfstandig instappen 
in een vervoermiddel? Dan kun jij 
deelnemen aan deze reis.  

Bel of mail voor meer informatie met 
Marcel Cheuk Alam  

telefoon 036-5343628 of  

lourdes@katholiekalmere.nl. 

Zie ook de rubriek Bedevaarten op de 
website van de parochie of www.vnb.nl. 

 

Sixtijnse kapel in Beurs van Berlage

Elk jaar bezoeken miljoenen mensen 
de Sixtijnse kapel in Rome om de 
prachtige plafondfresco's van 
Michelangelo te bewonderen: de 
schepping van hemel en aarde. In de 
Beurs van Berlage in Amsterdam is tot 
en met 12 mei de expositie 'A different 
view' te zien, een unieke kans om dit 
meesterwerk op een andere manier te 
bekijken. Geen drukte, geen nekkramp, 
maar alle tijd om Michelangelo's 
schepping eens goed te bestuderen. 
Want het plafond van de Sixtijnse kapel 
ligt in Amsterdam op de vloer. De 
tentoonstelling nodigt uit om dit 
bijzondere werk van Michelangelo eens 
van dichtbij te bestuderen en via een 
audiotour krijgt u steeds uitleg. 

Het is aan paus Julius II te danken, die 
het plan opvatte om de 
sterrenhemelschildering van zijn 
privékapel te veranderen. Maar ook aan 
Michelangelo, dat de schildering niet 
een serie van de twaalf apostelen is 
geworden maar dit meesterwerk van de 
schepping van hemel en aarde. 
Misschien aardig om te weten dat 
Michelangelo in 1508 begon met het 
schilderen van de fresco's met de ark 
van Noach. Maar het werk duurde hem 

te lang. Daarom schilderde 
Michelangelo later grotere figuren en 
minder details. 

Beurs van Berlage, Damrak 243, 
Amsterdam. T/m 12 mei dagelijks van 
10.00-18.00 uur.  

Volwassenen: € 12,50; kinderen (6 t/m 
16 jaar; tot 6 jaar gratis): € 5,00 (op 
vertoon toegangskaartje 20% korting op 
besteding in restaurant 'Bistro' in de 
Beurs). 

Zie ook 
www.beursvanberlage.com/michelangelo. 

Op vertoon van de kortingsbon in het 
maartnummer van SamenKerk (zie 
pagina 22) ontvangt u € 2,50 korting op 
uw bezoek aan de tentoonstelling 'A 
different view' in de Beurs van Berlage 
in Amsterdam 

 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:lourdes@katholiekalmere.nl
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Studiedag KiA en PthU in Naarden

Zaterdag 6 april wordt in de Witte Kerk 
in Naarden de landelijke dag van 
“Contextueel Bijbellezen”(CB) 
gehouden.  

Voor meer informatie zie: 
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/bijbel-lezen/inspiratiedag-
contextueel-bijbellezen 

“Een dag waar de praktijk en 
academische verdieping rond 
bijbelgebruik in Nederland 
samenkomen.” 

CB is interessant en intrigerend. Het 
programma voor de dag is gevarieerd. 

Het thema is “Kwetsbaar”. Het is een 
samenwerking van Kerk in Actie, de 
PthU en Remonstranten en de PG 
Naarden. 

Aantrekkelijk voor predikanten, 
ouderlingen, diakenen, pastoraal 
werkenden en gemeenteleden. 

Hopelijk tot 6 april. 

Véronique Lindenburg - Predikant 
Protestantse Kerk Naarden 

 

 

Symposium mystiek en maatschappij in Utrecht  

Wat is de waarde van religie? Hoe 
draagt religie bij aan de kwaliteit van de 
samenleving? Wat is mystiek? Lekker 
zweven in je eigen bubbel? Of 
maatschappelijk relevant? Hoe dan? 

Daarover gaat het symposium Mystiek 
en maatschappij, op 

• zaterdag 23 maart 2019  

in de Jacobikerk, Utrecht-centrum (Sint 
Jacobsstraat 171). 

Kosten: € 85,- minima: €30,- . 

Meer informatie:  
http://www.dutchfoundationformysticism
.nl/symposium/ . 

Aanmelden via: 
http://www.dutchfoundationformysticism
.nl/aanmelding-symposium-2019/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

Concertagenda

De Bach Passie’s komen er weer aan. 

 In 1724, precies 295 jaar geleden, 
schrijft Johann Sebastian Bach zijn 
eerste grote Passie, als sluitstuk van 
zijn eerste cantatejaar, waarna er nog 
enkele zullen volgen. Helaas zijn er 
maar twee volledig bewaard gebleven. 

Het is bekend dat vooral in Nederland 
deze Passies van Bach en met name 
de Mattheus, op veel belangstelling 
kunnen rekenen.  

Gelukkig krijgt inmiddels zijn ander 
grote Passie, zijn eerste, de Johannes, 
meer en meer aandacht en misschien 

http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/aanmelding-symposium-2019/
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/aanmelding-symposium-2019/
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ook wel terecht. Daar waar de Mattheus 
beroemd is om dat ene koraal wat 
steeds terug komt en al die prachtige 
aria’s is de Johannes voor het koor de 
moeilijkere en uitdagendere Passie om 
te zingen. Natuurlijk heeft ook de 
Johannes schitterende aria’s, en heel 
veel bekende koralen, het is uiteindelijk 
de grote Bach zelf die componeerde. 
Toch zijn beide Passies vergelijkbaar 
maar toch ook heel verschillend. Hoe 
dat komt? De basistekst die Bach 
gebruikt is rechtstreeks ontleend aan 
het evangelie van Johannes of 
Mattheus.  

Het Mattheus evangelie is langer omdat 
de verhaallijn al begint bij Witte 
Donderdag. Het Johannes evangelie 
begint bij de gevangenneming en het 
verraad van Judas. Bach volgt vrijwel 
letterlijk de teksten van het evangelie. 
Het Johannesevangelie is nuchter en 
verhalender dan het 
Mattheüsevangelie, en daardoor 
aanmerkelijk dramatischer. Daar waar 
Jezus in het evangelie volgens 
Mattheüs langdurige lessen en 
redevoeringen houdt, gaat Johannes 
daar vrijwel geheel aan voorbij. Jezus is 
bij Johannes meer een handelende 
persoon en minder profeet en leraar. 
Daardoor is het evangelie dynamischer 
dan de andere evangelies en Bach 
heeft dit meesterlijk tot uiting gebracht 
in de Johannes Passion. De Johannes 
Passion is ook een half uur korter dan 
de Mattheus Passion. Het is tevens de 
Passie waar vooral het koor een hele 
grote rol speelt. Daar waar het in de 
Bach’s Mattheus Passion gaat over de 
lijdende Christus geeft deze Passie ook 
veel gelegenheid voor beschouwende 
en reflecterende teksten en blinkt met 
name de Johannes Passion uit in zijn 
fellere dialogen tussen de verschillende 
hoofdrolspelers.  

Bach heeft zijn composities volledig 
geënt op de voor hem liggende teksten. 
Of het kerkpubliek in Leipzig alle 
muzikale symbolen heeft gehoord, of is 
opgevallen, is ons onbekend net zoals 
wij niet weten hoe deze Passies zijn 
ervaren. Iets schrijven voor de 
eeuwigheid is misschien dat wat Bach 
heeft geprobeerd te doen. Hij vond het 
zijn roeping, een van God gegeven 
opdracht, om dit te doen. Misschien is 
het daarom dat we nog steeds in groten 
getale naar zijn muziek luisteren en 
daarvan onder de indruk of 
geëmotioneerd zijn. Beide Passies zijn 
uiteraard op vele manieren uitgevoerd 
en op plaat of cd gezet. Toch, zegt 
vrijwel iedereen: er gaat niets boven het 
meemaken van een live uitvoering. Dat 
kan dichtbij: de Mattheus in de Grote 
kerk van Naarden door de Nederlandse 
Bachverenigingen en de Johannes 
Passion zal tot klinken worden gebracht 
op onderstaande data door het “Vocaal 
Ensemble Voices” samen met solisten 
en leden van het Radio Filharmonisch 
Orkest. 

• zondag 31 maart 2019 om 14:30 
uur in de Wilhelminakerk, Bussum 

• Op zaterdag 6 april 2019 om 19:30 
uur in de Grote of Laurenskerk, 
Weesp 

Voor meer informatie kunt u ook terecht 
op www.voicesbussum.nl, waar kaarten 
à € 15,00 te koop zijn voor deze 
uitvoeringen. 

Piet Philipse 
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Crucifixion op Goede Vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 19 april 
 

Om 19.30 uur zal er een deel uit de Crucifixion 
gezongen worden door ons koor 

 

Mary’s Voices. 

 

U bent van harte welkom! 

Wil je meezingen neem dan contact op met Karin 
Kuijper – Bouwmeester. 

Stainer’s Crucifixion 
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Liturgisch rooster 

zaterdag 23 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering L. Westgeest 

zondag 24 maart  -  3e zondag veertigdagen   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Vituskoor N/L Pastoor M. Costa 

maandag 25 maart     

Maria 19:30 uur Vastenoverweging / Cantor Parochianen 

zaterdag 30 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 31 maart  -  4e zondag veertigdagen   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor L Kapelaan M. Sendecki 

maandag 1 april     

Maria 19:30 uur Vastenoverweging / Cantor Parochianen 

zaterdag 6 april     

Maria 17:00 uur Vesper / Cantor Parochianen 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 7 april  -  5e zondag veertigdagen   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastor L. Koot 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa 

maandag 8 april     

Maria 19:30 uur Vastenoverweging / Cantor Parochianen 

zaterdag 13 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering B. Nagel 

zondag 14 april  -  Palmzondag   

Maria 10:00 uur Palmzondag / Jeugdkoor & Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Palmzondag / Ceciliakoor L Kapelaan A. Geria 

maandag 15 april     

Maria 19:30 uur Verzoeningsviering / Samenzang Kapelaan A. Geria 

woensdag 17 april     

Maria 19:30 uur Avondgebed voor Vrede / Cantor Parochianen 
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donderdag 18 april     

Maria 19:30 uur Witte Donderdag / Mariakoor Kapelaan M. Sendecki 

Vitus 19:00 uur Witte Donderdag / Ceciliakoor L Pastoor C. Fabril 

vrijdag 19 april     

Maria 15:00 uur Kruisweg / Gelegenheidskoor M. Potjer 

Maria 19:30 uur Goede Vrijdag / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 15:00 uur Kruisweg Pastoor C. Fabril 

Vitus 19:00 uur Goede Vrijdag / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa 

zaterdag 20 april     

Maria 19:30 uur Paaswake / Gregoriaans Kapelaan M. Sendecki 

Vitus 21:00 uur Paaswake / Ceciliakoor L Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering A. Huisers 

zondag 21 april  -  Pasen   

Maria 10:00 uur 1e Paasdag / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur 1e Paasdag / Ceciliakoor L Pastoor M. Costa 

maandag 22 april     

Maria (blank) Geen viering  

Vitus 9:30 uur 2e Paasdag / Samenzang Pastoor C. Fabril 

zaterdag 27 april     

Vitus (blank) Geen viering ivm Koningsdag  

zondag 28 april  -  2e zondag van Pasen   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Vituskoor Pastoor M. Costa 

zaterdag 4 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 5 mei  -  3e zondag van Pasen   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor M. Costa 

zaterdag 11 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering M. Potjer 

zondag 12 mei  -  4e zondag van Pasen   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Sendecki 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Kapelaan A. Geria 
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zaterdag 18 mei     

Vitus 17:00 uur Vormsel / Mary's Voices Mgr. Hendriks 

zondag 19 mei  -  5e zondag van Pasen   

Maria 10:00 uur 1e Communie / Jeugdkoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 25 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering J. Langendorff 

zondag 26 mei  -  6e zondag van Pasen   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastor L. Koot 

Vitus 10:00 uur 1e Communie Pastoor C. Fabril 
 

 
*L: Latijn gezongen / *N: Nederlands gezongen 

Open Kerk 
Iedere donderdag van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Mariakerk; 12:00 uur orgelspel; 
12:30 uur korte middagpauze dienst. Iedere zaterdag van 10:30 uur tot 13:30 uur in 
de Vituskerk. 
 
Vieringen door de week 

Vituskerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
Mariakerk iedere 1e vrijdag van de maand om 09:00 uur 
Zandzee iedere 1e donderdag van de maand om 10:00 uur 
Ravelijn iedere vrijdag 10:00 uur 
Veste iedere vrijdag 10:15 uur 

 

Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

3 Pinksteren 3 mei 24 mei 

4 Zomer 21 juni 12 juli 

5 Opening 16 augustus 6 september 

6 Herfst 4 oktober 25 oktober 

7 Kerst 22 november 13 december 

 

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: 
klankkleur@h-drieeenheid.nl verstuurt. 
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Kinderpagina 

 

 

 

Als deze Klankkleur bij jullie in de bus valt is het alweer maart. We hebben carnaval 
gevierd, de lente komt eraan en misschien denken jullie ook al een beetje aan het 
paasfeest. 

Geverfde eieren, gevulde paaseitjes en eierkaarsjes. Matses besmeerd met 
suiker en met boter in de vorm van een lammetje. Een paashaas van 
chocolade. We zijn op ons paasbest gekleed. En de kale tak van een 
krulhazelaar hebben we versierd met allemaal kleine dingetjes. 

Met Pasen vieren we feest. Niet één feest, maar wel drie feesten tegelijk. 
Paasfeest is een overwinningsfeest, een bevrijdingsfeest en een lentefeest. 

Maar ze hebben alle drie veel met elkaar te maken. 

 

Nieuw leven 

In de kerk begint het feest op zaterdagavond in de paaswake. In 
het donker wordt het licht. We vieren de overwinning van het licht 
op de duisternis, de overwinning van het leven op de dood. Jezus 
is opgestaan. Hij was dood, maar Hij leeft! De nieuwe paaskaars 
wordt plechtig binnengedragen in de donkere kerk. Het licht wordt 
doorgegeven aan de mensen in de kerk. Iedereen heeft een 
kaarsje, dat aangestoken wordt aan het licht van de paaskaars. 
Vroeger werden in die nacht veel mensen gedoopt. Nu komt dat 
niet meer zo veel voor. Die mensen begonnen een nieuw leven in 
de voetsporen van Jezus. In de paasnacht zeggen alle mensen 
die gedoopt zijn hardop "ja", omdat ze het fijn vinden dat ze ooit 
gedoopt zijn. 

 

Voorbij 
Het woord Pasen is afkomstig van het woord Pesach. Dat woord 

betekent: voorbijgaan. Pesach is het joodse paasfeest. Het feest 
van de bevrijding uit Egypte. In Egypte zat het joodse volk vast. 
Ze waren slaven. Het was een moeilijke donkere tijd. Mozes heeft 
ervoor gezorgd dat ze vrij kwamen met de hulp van God. Voor ze 
terug waren in hun eigen land moesten ze door de woestijn. Elk 
jaar vieren de joodse mensen het paasfeest; de bevrijding uit 
Egypte.  
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Lente 

Pasen is ook een lentefeest. De donkere winter is voorbij. Het leven begint opnieuw. 
Er worden eieren uitgebroed. Overal zien we lammetjes en kuikentjes. De kale 
takken lopen uit. Het begint weer groen te worden. 

Omdat de haas heel veel jongen krijgt, geloofden de mensen vroeger dat de haas 
een god was, die alles deed groeien en bloeien, de god van de vruchtbaarheid. Nu 
is het onze paashaas, die eieren verstopt.  

 
 

Palmpasen 

Een week voor Pasen is het ook al een beetje feest. Dan vieren we Palmpasen. Op 
Palmpasen vertellen we elkaar het verhaal van de mensen die Jezus koning wilden 
maken. Jezus kwam op een ezel in Jeruzalem en de mensen zwaaiden met 
palmtakken en legden hun jassen op de grond. Dat was wel gevaarlijk, want de 
Romeinen vonden het niet goed, dat de mensen een andere koning wilden. Zij 
waren de baas! En dat wilden ze blijven. Daarom hebben ze Jezus opgepakt en ter 
dood veroordeeld. Op die manier hoopten ze altijd de baas te blijven.  

In onze kerk vieren we ook Palmpasen. We luisteren naar het verhaal over de 
intocht van Jezus in Jeruzalem en we houden een processie, een soort optocht 
door de kerk met alle kinderen die er zijn. Alle kinderen zwaaien dan met hun 
palmtak. 

Wil je ook meedoen, dan ben je van harte welkom. Palmzondag valt dit jaar op 14 
april! Misschien zie ik je wel! 
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Vitusklanken  

Werkgroep Kledinginzameling 

De halfjaarlijkse kledinginzameling ten 
bate van de stichting Mensen in Nood, 
zal in de toekomst niet meer worden 
verzorgd vanuit de St Vituskerk. Gezien 
de sterk teruglopende opbrengst bij de 
inzameling, alsmede de vele reeds 
bestaande inzamelingspunten in de 
gemeente, zal deze activiteit niet meer 

plaatsvinden vanuit de garage van de 
pastorie. De werkgroep, bestaande uit 
Els de Gooijer en Stef Rijs, die deze 
inzameling vele jaren heeft verzorgd, 
willen wij bij dezen zeer hartelijk 
bedanken voor al het, best zware, til en 
sjouwwerk. 

Het locatieteam 
 

Familieberichten 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 

 

 Theodorus Gerardus Splinter: overleden op 23 januari 2019 op 89 jarige 
leeftijd. 

 

 Anna Jacoba Pouw – Krutwagen: overleden op 29 januari 2019 op 105 
jarige leeftijd.  

 

 Margot Smeekes – Prent: overleden op 6 februari 2019 op 92 jarige leeftijd  

 

 Catharina Adriana Maria de Bruin - van Nieuwburg: overleden op 9 februari 
2019 op 84 jarige leeftijd. 
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Werkgroep Kerkschoonmaak

Onze kerk ziet er altijd piekfijn uit. Dat 
komt door het werk van onze speciale 
schoonmaakploeg, die elke 2 maanden, 
de stofdoek, dweil, zwabber, plumeau, 
mattenklopper en stofzuiger ter hand 
neemt, om alle banken en vloeren en 
wanden te reinigen. Zeker een hele 

klus onder de bezielende leiding van 
Corry van de Kuijl. Vóór er gewerkt 
gaat worden is er natuurlijk eerst koffie 
met…. Hierbij een foto van de 
werkgroep, hier aangevuld met leden 
van hun ‘fanclub’. (foto Viola van 
Gaalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Heilige Communie

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 
de eerste Heilige Communie in volle 
gang. 

Er zijn dit jaar 12 kinderen die om de 
week op dinsdag in de pastorie samen 
komen. Er wordt tijdens deze 
bijeenkomsten gewerkt met het project: 
Gods grootste Geschenk. 

Ze krijgen van dit project iedere week 
een nieuw hoofdstuk mee in hun map 
waar ze thuis met hun ouders verder 
mee aan de slag gaan. Er staan 

Bijbelverhalen in met hele mooie 
gekleurde illustraties, en verschillende 
teken- en schrijfopdrachtjes. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt dit Bijbelverhaal 
verteld aan de hand van een mooie 
poster, we bidden samen, zingen, en 
bezoeken regelmatig de kerk. 

De map wordt iedere week weer wat 
voller en de kinderen leren steeds meer 
over het leven van Jezus. 

De afgelopen bijeenkomst zijn we met 
de kinderen naar de kerk geweest waar 
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pastoor Carlos hen een heleboel heeft 
verteld over van alles wat er in de kerk 
te zien is. Pastoor Carlos heeft uitleg 
gegeven over de kleuren van de 
kazuifels en wanneer welke kleur wordt 
gedragen door de priester. Ze hebben 
het altaar bekeken en mogen zien dat 
daar een relikwie in zit. Ze hebben 
geknield voor het tabernakel en weten 
dat daar de geconsacreerde Hosties in 
liggen. Ze hebben een kijkje kunnen 

nemen in de sacristie, gekeken waar 
het koor zingt en uitleg gekregen 
waarom er altijd een kaarsje brandt in 
de Godslamp bij het altaar. De kinderen 
hebben deze middag weer een hoop 
geleerd en gingen enthousiast naar 
huis. 

 

Mariette van den Heuvel 
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Mariaklanken 

Maria bijeenkomst

Beste parochianen en bezoekers van 
de Maria kerk. Vorig jaar zijn wij bij 
elkaar gekomen om onze verhalen en 
idealen met elkaar te delen. Deze 
bijeenkomst was te kort en we zijn 
uiteen gegaan met de afspraak het nog 
eens te doen. 

Hiervoor bent u allen van harte 
uitgenodigd op: 

• Woensdag 3 april om 19.30uur in 
de Sloep. 

Koffie met wat lekkers staat dan klaar! 

Het locatieteam 

 

 

 
 

In Memoriam René Hoppenbrouwer 

Marijn Jozef 
Felix 
Hoppenbrouwe
rs werd in 
Nijmegen 
geboren op 24 
augustus 1948. 
Hij kreeg de 
roepnaam 
René. Vader 
was fiscalist en 
moeder deed 

thuis haar werkzaamheden. Het 
voltallige katholieke gezin telde nog 2 
meisjes. Na zijn middelbare school ging 
René op kamers in Enschede en 
bezocht daar de Hogere Textielschool. 
Zijn ontwikkeling naar de top in het 
bedrijfsleven ging voorspoedig en 
headhunters wisten hem allengs goed 
te vinden voor posities in de directies 
van verschillende bedrijven. In 1978 
leerde hij in Amsterdam zijn vrouw 
Anneke kennen. Het was werkelijk 
liefde op het eerste gezicht en zij 
trouwden in 1982 in Aarle Rixtel. Zij 
werden verblijd met hun twee zonen, 

Willem en Reinier. In 1999 kwam René 
als directeur bij Vodafone naar Bussum 
en ging rond zijn zestigste met 
pensioen. Vanaf zijn jeugdjaren had hij 
zich in de weekends altijd sportief bezig 
gehouden en nu kon hij zich intensief 
wijden aan zijn paardrijden en golf. 
René had zich met zijn levendige en 
erudiete geest gaandeweg in algemene 
spirituele zin ontwikkeld en schreef als 
coauteur het boek: "Door de bomen het 
bos zien". Toch bleef hij als seculiere 
Benedictijner Oblaat, waarvoor hij als 
jongeman in Vaals zijn beloften had 
afgelegd, onze kerk altijd trouw. 
Getuige hiervan waren enkele jaren het 
voorzitterschap van onze Parochiële 
Caritas Instelling en was hij te vinden 
bij de activiteiten van de Voedselbank. 
In mei 2018 openbaarden zich de 
verschrikkingen van een fatale, ver 
uitgezaaide longtopkanker. René 
overleed te midden van zijn geliefden 
op zijn zeventigste verjaardag, 24 
augustus 2018. Hartelijk dank René 
voor wie je, ook voor ons, was.  
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In Memoriam Lidy Koot - Klarenbeek

In het gezin 
Klarenbeek in 
Bussum, werd 
op de 
allerlaatste dag 
van 1927 
Aleida Maria 
Adriana 
Theresia 
geboren. Haar 
vader werkte bij 

de Gemeente. Met een broer en een 
zusje groeide zij op aan de 
Bussummerweg. Na het behalen van 
het MULO diploma werd zij 
belastingambtenaar bij de Gemeente 
Bussum. Na enkele jaren ontmoette zij 
belastingconsulent Hans Koot en in 
1954 trouwden zij in de Koepelkerk 
waarna hun drie zoons en een dochter 
werden geboren. Als duidelijke en zeer 
aanwezige moederfiguur dirigeerde zij 

op en top het huishouden. Hans werd 
hoofd inkoop bij Douwe Egberts en 
nam later plaats in het bestuur van de 
Stichting R.K. Bejaardencentrum 
Antoniushove, waar hij als Directeur 
met pensioen ging. Lidy hield van 
fietsen in de natuur en het vrije uitzicht 
daarop begon al aan de overkant van 
hun huis aan de Randweg. Ook was zij 
verzot op autorijden, waar ook alle 
gelegenheid toe was op hun heerlijke 
auto-vakanties in Duitsland en 
Frankrijk. Toen de kinderen uit huis 
waren kregen haar aangeboren 
gevoelens voor zorgzaamheid een doel 
met veel en toegewijd vrijwilligerswerk 
in de zorg. Uitzonderlijk en geweldig 
want zij bleef dat zelfs nog tot haar 
tachtigste doen. Lidy is 90 jaar 
geworden. Haar zwager Pastor 
Alexander Koot, ging voor in haar 
uitvaartdienst. 

 

In Memoriam Beppy Bakker - Schothorst 

Gijsbertha Maria 
Schothorst werd 
op 5 oktober 
1927 als laatste 
in een gezin met 
12 kinderen in 
Baarn geboren. 
Na de Mulo 
begon Beppy 
met kantoorwerk 
bij de firma 

Luctor, een distributiecentrum voor 
lesmateriaal en meubilair. Na enkele 
jaren begon zij bij de Medische 
Administratie van Philips in Hilversum. 
Het was op 8 mei 1949 om ongeveer 
half acht 's avonds, tijdens een 
samenkomst en feestavond voor 
leeftijdsgenoten in Laren, dat Beppy 

voor het eerst ten dans werd gevraagd 
door de in Bussum gelegerde en 
aankomende luchtmachtofficier Jan 
Bakker. Het bleek een waarlijk 
gedenkwaardige avond, want zij 
hielden contact en toen Jan drie jaar 
later demobiliseerde, begonnen zij 
prompt aan hun vaste verkering. Toen 
zich in Hilversum de gelegenheid 
voordeed om een bovenétage te huren 
traden zij in 1955 in het huwelijk. De 
eerste 3 van hun 63-jarige huwelijk 
waren niet de gelukkigste. Door twee 
zeer tragisch verlopen 
zwangerschappen, moest het 
ouderschap definitief aan hen 
voorbijgaan. Aan hun natuurlijke 
moederlijke en vaderlijke liefderijke 
gevoelens konden zij gelukkig wel 
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uiting geven, door een uitzonderlijk 
hecht en duurzaam contact met 
Beppy's zuster Alie en zwager Fons en 
hun 4 kinderen. Familiefeesten, 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, ze werden 
gewoonlijk samen gevierd. Beppy 
genoot ook volop van de gezamenlijke 
vakanties die zich doorgaans in 
Frankrijk afspeelden. In 2005 begonnen 
zich gezondheidsproblemen voor te 
doen wat resulteerde in een 
openhartoperatie. Na een infarct in 
2009 moest zij zich staande houden 
met een pacemaker. Beppy was een 
gelovige vrouw en toen zij niet meer 
naar de kerk kon komen volgde zij altijd 
de vieringen op de televisie. Op 3 
augustus j.l. moest Beppy met een 

longontsteking opgenomen worden en 
kwam zij aansluitend in Theodotion in 
Laren, waar zij op Zondagmorgen 19 
augustus 2018 in haar slaap overleed. 
Met Beppy's overlijden is zij als 
laatstgeborene ook als laatste kind 
heengegaan. In haar tasje vond Jan de 
afbeelding van Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand, die Beppy altijd 
met zich meedroeg. Lieve Beppy, voor 
al wat je in negentig jaren doorstond, 
wat je moest missen maar al wat je gaf, 
nemen ook wij hier met veel respect 
afscheid van jou. 

 

In Memoriam Ria Smeele - de Kok

Op 17 januari 
1936 werd Maria 
Hermine Antonia 
de Kok als 
vierde kind in 
Den Haag 
geboren. Het 
Katholieke gezin 
telde uiteindelijk 
twee jongens en 
zeven meisjes. 
Haar ouders 

hadden aan huis een groothandel en 
een winkel in groente en fruit. 
Opmerkelijk was al haar werkstuk voor 
school over de KLM waarvoor zij 
grondlegger Dr. Albert Plesman mocht 
interviewen. Hij bood haar een 
gesigneerde paginagrote foto aan en 
een baan voor als ze later groot zou 
zijn. Maar....Ria wilde onderwijzeres 
worden en ging als zestienjarig meisje 
naar een kostschool in Bergen waar ze 
de kweekschool volgde. Teruggekeerd 
naar Den Haag sloot zij de opleiding af 
en werd als jonge onderwijzeres, zowel 
in het deftige Benoordenhout als in de 

volkse Schilderswijk aangesteld. Op 
een bridgeclub ontmoette zij haar man 
Leo en zij trouwden in mei 1958. Een 
jaartje later werd hun eerste zoon 
geboren. Uiteindelijk telde het gezin 
vier zoons en één dochter. In 1963 
verhuisden zij van Leidschendam naar 
Bussum. Leo was druk met zijn 
ontwikkeling en carrière als 
Registeraccountant. Ria bestierde 
traditioneel de opvoeding van de 
kinderen en de huiselijke zaken. 
Gaandeweg bleek haar vermogen zich 
als sturend en verbindend politica te 
ontwikkelen. Bij het Katholiek Vrouwen 
Gilde vond zij toen als enige vrouw 
haar weg naar twaalf jaar 
dienstbaarheid in de Bussumse 
Gemeenteraad. Haar politiek 
engagement vervolmaakte Ria in drie 
termijnen lid van de Provinciale Staten 
van Noord Holland voor het CDA. 
Intussen mocht zij ook maatschappelijk 
graag haar talenten uitvoeren. Zij 
ontwikkelde verschillende initiatieven 
door o.a. de oprichting of deelname aan 
het bestuur van de Ouderraad Sint 
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Vitus College, de Patiënten raad 
Majella Ziekenhuis, de landelijke 
Commissie Rechten van de Patiënt, de 
Willem Arntz Stichting Utrecht en de 
Acht Mei Beweging. Op hobbygebied 
bleef zij nog steeds fanatiek bridgen en 
maakte zij tijd vrij voor haar 
volleybalclub, boekenclub, 
museumclub, tennissen, meetafelen in 
de Sloep en wat al niet. Zij genoot 
volop van verre reizen, 
kampeervakanties, 
familiebijeenkomsten en feesten. Eind 
2015 werd Ria ernstig ziek. Een 
ingrijpende darmoperatie volgde. Door 

haar verrassend herstel wist zij nog in 
mei daaropvolgend haar misgelopen 
80ste verjaardag groots opgezet te 
vieren. Zij bleef nog 1½ jaar actief tot 
haar gezondheid in november 2017 
sterk terug liep. Op 23 januari 2018 is 
Ria aan een hartstilstand overleden. 
Initiatief, organisatie, inzet, zorg, kracht, 
geloof, liefde en trouw, maar ook 
speechen en de vrolijke noot... je wilde 
het allemaal graag met ons delen Ria, 
heel veel dank daarvoor. Men zal aan 
je denken en jou in vele opzichten zeer 
missen. 

 
 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte 
toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen. 

Familieberichten 

Wij hebben afscheid moeten nemen van : 

 

 Marie Pieters, 88 jaar, Ceintuurbaan 281  

 Elisabeth van Breemen, 88 jaar, Papaverstraat 16 

 Elisabeth van Oyen – van Heijst, 85 jaar, Majellapark 53 

 Hendricus Post, 85 jaar, Aagje Dekenlaan 59 

 Olga Samwel – van Hassel, 65 jaar, Nw. Bussummerweg 118 Huizen 

 Johannes Heeffer, 81 jaar, Louis Davidsstraat 264 Almere 
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Voorbereiding 1ste Communie 

Samen met de communicanten zijn wij 
al goed op weg naar het grote feest. 
Achter in de kerk kunt u onze 
voorbereidingen volgen. 

Afgelopen zondag zijn wij gestart met   
“de weg” over het leven van Jezus. 
Vanaf Kerst, de geboorte, tot aan zijn 
dood en het graf. 

Wij vertelden het verhaal dat erbij hoort 
en met gekleurde repen papier, 
afbeeldingen en voorwerpen maakten 
wij het beeldend. De communicanten 
konden smiley’s blij en droevig 
neerleggen op die plekken van het 
verhaal waar zij zich blij of droevig bij 
voelden. Ook spraken wij over 
doodgaan en is er een leven na de 
dood?! 

Het verhaal begint blij, lichte kleur, en 
wordt steeds droeviger, donker papier., 
Op de foto kunt u zien dat de repen 
papier van geel naar blauw, grijs en 
zwart gaan, waarbij we bij het eerste 
verhaal gaan tot de 14e stap. Dit is 
zwart papier met een geel randje; het 
open einde. Het verhaal houdt hier niet 
op maar gaat verder. 

Komende zondag gaan wij verder met 
het verhaal, is er nog Hoop!? Wij 
moeten ook waken en wachten wat er 
zou gebeuren na de donkere weg. Een 
engel komt vertellen dat Jezus verrezen 
is. Bij iedere belangrijke gebeurtenis 
was er een engel aanwezig. Wij zien 
het open graf en branden de paaskaars 
die groot is en haar licht verspreidt naar 
alle kanten. Er wordt ook gezegd dat wij 
niet bang moeten zijn en op weg 
moeten gaan.  

De laatste groene reep is voor 
iedereen. Jezus heeft gezegd dat alle 
mensen van de wereld zijn verhaal 
moeten kennen. Mensen die het 
verhaal geloven worden gedoopt. Gods 
plan is voor ieder van ons. Daarom 
steken we in de Paaswake, over de 
hele wereld, een kaars aan met de 
vlam van de paaskaars. Het licht 
verspreidt zich over de hele wereld. 
Ook jouw lichtje! 

De dood heeft niet het laatste woord, 
maar er is eeuwig leven. Alleluia: laten 
we blij zijn. 

Karin, Roos en Ans 
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Colofon locaties 

Contactgegevens locatie Vituskerk 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres kerk   Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  694 8953 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Vituskoor:   mw. M. Rijs   694 2935 

Communiegroep:  mw. M. van den Heuvel     06 3962 1177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV en kosters:  Hr. J. Heerschop  693 1219 

Contactgegevens locatie Mariakerk 

Adres kerk en secretariaat: Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL70 INGB 0003 3582 58 

NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Mariakerk:  Hr. F. Baneke   698 2999 

    Mw. C. Veen   693 6468 

    Mw. C. Blaauwgeers  691 1720 

    Hr. H. Baaij   

Financiële administratie: Hr. J. van den Bogaard 693 1591 

woensdag 9.30 - 12.00 uur  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer  06 46 395 060 

Ziekenbez. Tergooi Blaricum: Mw. R. de Kok       06 1112 7758 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   69 16 090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

ledenadministratie  ledenadm.rnaria@12move.nl 


