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Parochiewijzer
Parochie secretariaat

Telefoon
Ans Baaij
ma. en di. 09:00 – 13:00 uur
69 31 591
do. en vr. 09:00 – 15:00 uur
Voor noodgevallen
06 2251 0599
Email adres:
secretariaat@h-drieeenheid.nl
Website:
www.heilige-drie-eenheid.nl

Pastoor

Pastoor Carlos Fabril

Parochiebestuur

Voorzitter:
vicevoorzitter:
secretaris:
penningmeester:
Leden:

Vertrouwenspersoon PCI
Jozefkerk
Mariakerk
Vituskerk
Redactie “Klankkleur”
Kopij-aanlevering
Grafische vormgeving

vacature
Ceintuurbaan 43, 1402 HB Bussum
69 18 569
Brinklaan 42, 1404 EX Bussum
69 31 591
Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden
69 43 588
Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg
klankkleur@h-drieeenheid.nl
Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen
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69 43 588

Pastoor Carlos Fabril
Henri Marquenie
Leny Westgeest
Enzo Robustelli
Rineke Blaauwgeers, Karin Veen, Jan
Maarten Ingen Housz

Woordje van de pastoor
hoogtepunt” van ons christelijk leven!
De Eucharistie is dus niet iets wat de
gemeenschap doet en ook niet een eigen toko van de priester(s).

Waar denk je aan als je een artikel voor
Klankkleur moet schrijven? Naast onze
vaste Eucharistieviering op zondag, die
de bron van christelijk leven is, denk ik
bijzonder aan de vele doopvieringen en
huwelijken die mijn collega’s en ikzelf
mochten en nog mogen toedienen. Er
is een aantal volwassenen dat zich nu
realiseert hoe de kerk en het geloof een
belangrijke rol in hun leven kunnen vervullen.

Het moet ons dus niet verwonderen dat
paus Franciscus ons herinnert aan het
feit dat de Eucharistie een daad van
Christus is. Christus heeft het ons gegeven, het is niet van ons. De eucharistie is een goddelijke gebeurtenis voor
het leven van de christenen. Daarom
heeft de Kerk dit sacrament in de loop
van de geschiedenis altijd met uiterste
zorgvuldigheid omringd en behandeld,
ook vandaag. Willen wij de Eucharistie
gaan ervaren als de kern van ons geloof, dan dienen wij haar steeds te ontvangen en te beschouwen als een gave
van God.

Wij kennen het gezegde: Wonderen zijn
de wereld nog niet uit! Zo beleef ik deze tijd en ben ik God dankbaar, dat Hij
zich in deze nog steeds moeilijke tijd, in
Zijn Kerk laat voelen. Dat Hij steeds
nieuwe mensen roept om door de Sacramenten een weg te gaan met Jezus
Christus en daardoor een getuigenis af
te leggen voor de wereld van wat deze
ontmoeting betekent. Een ontmoeting
die wij allemaal mogen ervaren in de
Eucharistieviering.

Moge de heilige Eucharistie ons, nu wij
een nieuwe seizoen begonnen zijn, met
kracht blijven vervullen om Christus te
dienen in Zijn Kerk en waar Hij ons ook
roept!

De Dankzegging waarin wij als ranken
aan de wijngaard dank mogen betuigen
aan de Heer voor wat Hij in ons leven
doet en voor wat wij vaak onverdiend
toch van Hem mogen ontvangen. “Men
moet altijd voor ogen houden dat de
Eucharistie niet iets is wat wij doen; het
is niet onze herdenking van wat Jezus
gezegd en gedaan heeft. Neen. Het is
een daad van Christus! Het is Christus
die daar werkt, die op het altaar is. Het
is een gave van Christus die zich tegenwoordig stelt en ons rondom zich
verzamelt om ons te voeden met Zijn
Woord en Zijn leven” (Paus Franciscus)

Met een hartelijke groet,
Pastoor Carlos Fabril

Het zijn woorden van onze paus, uitgesproken bij een algemene audiëntie
tijdens een catechese over het Sacrament van de Eucharistie. De Eucharistie is het hart van onze Kerk, “bron en
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Mededelingen van het parochiebestuur
Tot onze afschuw hoorden wij onlangs
van het misbruik van minderjarigen in
de VS. In zover mijn begrip van zonde
reikt, zal er wel vergiffenis bestaan.
Maar er is hier wel sprake van misdrijven, strafrechtelijk en moreel, waarbij
jonge mensen ernstig zijn beschadigd.
Er zijn daders, weg-kijkers en leiders
die misstanden verdoezelen. En er zijn
alleen maar verliezers, waaronder wij
allen als leden van onze Kerk. Heeft de
institutionalisering van onze Kerk met
alle bijkomende machtsverhoudingen
geleid tot deze afschuwelijke gedragingen? Hoewel wij door de feiten geschokt zijn in ons vertrouwen, moeten
wij ons realiseren dat individuen zich
misdragen hebben en dat hun gedragingen geenszins uitvloeisel zijn van de
Christelijke beginselen van onze Kerk.
Onze Kerk verkondigt een voor ieder
mens begrijpelijke boodschap van
naastenliefde en barmhartigheid. En
juist die boodschap geeft ons in moeilijke tijden steun en vertrouwen voor de
toekomst.

Kerkbestuur, moeten laten merken dat
zij zich bewust is van wat speelt in de
maatschappij met twijfels, lijden, zorgen
van de medemens.
Ondertussen is de verbouwing van de
koorzolder van de St. Vituskerk bijna
klaar. Het orgel heeft een nieuw binnenwerk gekregen, er hangen nieuwe
speakers, nieuwe vloer, stoelen, elektrische bedrading, kasten en ga zo
maar door. Veel is te danken aan onze
dirigenten Piet Philipse en Nico Brinker.
En aan andere vrijwilligers, te veel om
op te noemen. En het belangrijkste: er
kan weer voluit gezongen worden door
Caecilia Koor en Vituskoor.
Tenslotte nog iets over de Jozefkerk.
De toestemmingen van het Bisdom
voor sluiting en verkoop zijn gegeven.
De “Onttrekking aan de eredienst”
van de Jozefkerk zal plaatsvinden op
zaterdag 22 september om 15.00 uur
waarbij de hulpbisschop Hendriks aanwezig zal zijn.
Henri Marquenie

Wij zijn van mening dat de Kerk, ook bij
monde van het Parochiebestuur, een
moreel kompas kan aanreiken, juist
over “moeilijke” onderwerpen, die moreel nogal wat vergen van de gelovigen.
Dientengevolge zal de Kerk, ook door –
het uitdragen van- het beleid van het

Mededeling bestuur
Beste parochianen,

chie.

Onderstaande brief is gepubliceerd in
onze omliggende parochiegemeenten
en het bestuur wil dit ook onder uw
aandacht brengen.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de
afgelopen periode weer veel ophef is
ontstaan over seksueel misbruik, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag
in allerlei organisaties, waaronder helaas ook onze Kerk. Het gaat dan om
niet te accepteren gedrag als gevolg

Aan alle pastoraal werkenden, medewerkers en vrijwilligers van onze paro4

actief zijn, kan mensen inspireren en
motiveren. Wanneer het gedrag echter
verwerpelijk of discutabel is, kan het
ook aanstoot geven en het geloof van
mensen ondermijnen”. Het is daarom
dat wij langs deze weg iedereen hierover willen informeren.

van machtsmisbruik.
Mede als reactie hierop en op basis van
evaluatie van de vorige gedragscode uit
2012, hebben de Nederlandse bisschoppen in april 2018 een aangescherpte Gedragscode Pastoraat gepubliceerd. Kern hiervan is dat niet alleen beroepskrachten maar ook vrijwilligers, die werken met minderjarigen,
mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare mensen, vallen onder deze gedragscode. Ook is er
voor de parochiebesturen de verplichting om elk vermoeden van seksueel
misbruik direct te melden bij politie/justitie. Tenslotte wordt iedereen in
onze parochie gevraagd om bij verdenking op grensoverschrijdend gedrag dit
te melden bij het R.K.-meldpunt grensoverschrijdend gedrag.
(www.meldpuntmisbruikrkk.nl).

U kunt de volledige Gedragscode Pastoraat 2018 binnenkort ook inzien op de
website van de parochie. Wij verzoeken
vooral de vrijwilligers hiervan kennisnemen, nu de gedragscode ook op hen
van toepassing is. Als u geen gebruik
maakt van internet kunt u de gedragscode opvragen bij het secretariaat van
de parochie. Wij gaan ervan uit dat u
deze gedragsregels ten volle zult onderschrijven en navolgen. Bij eventuele
vragen zijn wij beschikbaar hierover in
gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Dit alles is helaas nodig. Zoals de bisschoppen schrijven: “het openbare en
privégedrag van degenen, die pastoraal

Oproep van de penningmeester aan de parochianen
kleur. Dit jaar hebben enkele parochianen reeds een bijdrage betaald voor
2018. Om de toezending van Klankkleur te kunnen voortzetten, vragen wij
aan die parochianen om hun bijdrage
voor 2018 (€ 10,-) aan ons over te maken.

Actie kerkbalans 2018
Veel dank aan alle parochianen die hun
financiële bijdrage aan de parochie
hebben overgemaakt. Hiermee hebben
wij een goede start van ons kerkelijk
jaar kunnen maken. Maar er is ook een
groep parochianen die hun toegezegde
bijdrage nog niet heeft overgemaakt.
Wij vragen u vriendelijk dit alsnog te
doen. Uw bijdrage is hard nodig.

Mocht dit door omstandigheden niet
mogelijk zijn, stuur dan even een mededeling naar het Pastoraal Centrum of
stop dat in de brievenbus bij de ingang.

Actie parochieblad Klankkleur

Enzo Robustelli,

Vorig jaar hebben veel parochianen ons
een bijdrage geschonken inzake toezending van het parochieblad Klank-

Penningmeester
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Bereikbaarheid Parochie Heilige Drieëenheid per e-mail
De overstap van de verouderde en binnenkort niet meer bruikbare ISDN-lijnen
naar Glasvezel heeft kortgeleden
plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk dat e-mailtjes niet aangekomen zijn.
Mocht u nog geen antwoord hebben op
uw mail wilt u dan nogmaals contact
opnemen? Het is mogelijk dat het secretariaat uw mail niet ontvangen heeft.

Het sacrament van het Heilig Vormsel
Denk je: “ik wil na mijn 1e Communie
wel wat meer weten over het geloof”,
houd dan de brievenbus in de gaten
want in september zullen de uitnodigingen verstuurd worden voor de informatieavond. Na de informatieavond kun je
beslissen of je mee wilt doen met het
project.

Doe je mee?
In het voorjaar 2019 willen wij jongeren
vanaf 12 jaar van onze parochie in de
gelegenheid stellen om het Heilig
Vormsel te ontvangen. Natuurlijk kan
dat niet zonder dat we ons hierop voorbereid hebben. Daarom zullen we in
een aantal bijeenkomsten met elkaar
lezen, luisteren en discussiëren over
wat eigenlijk het Heilig Vormsel inhoudt.

Pastoor Carlos Fabril

Avondgebed voor Vrede in de Vredesweek
Evenals vorige jaren verzorgt de Oecumenische Werkgroep Avondgebed
voor Vrede op woensdagavond in de
Vredesweek in de Mariakerk een
Avondgebed voor Vrede, dit jaar rond
het thema van de Vredesweek 2018:
‘Generaties voor Vrede’.

september om 19.30 uur in de Mariakerk.
Namens de Werkgroep,
Bruno Nagel

Juist in deze tijden van oorlog en geweld is het van belang dat wij de droom
van echte Vrede levend houden en aan
volgende generaties doorgeven. Wij
hopen elkaar in dit Avondgebed daartoe te inspireren.
U bent van harte welkom bij het Avondgebed voor Vrede op woensdag 19
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Passion 2020

2020
e
Go o i se Mer en
Doij
j e?
pak een folder achter in de kerk
me of
kijk op www.h-drieeenheid.nl
Elders in de Klankkleur hebben we
reeds aandacht gevraagd voor projecten die we vooral met jongeren willen gaan doen.

Vanuit mijn eigen middelbareschooltijd
herinner ik mij dat we met jongeren in
1972/1973 gewerkt hebben aan uitvoeringen van Jesus Christ Superstar (Ik
mocht daarin o.a. de rol van koning
Herodes vertolken). Twee keer in een
volle Jozefkerk en nogmaals in theater
’t Spant. Dat waren inspirerende maar
vooral leerzame en gezellige bijeenkomsten met een eindresultaat waar we
allemaal erg trots op waren.

Vanuit de brainstormsessie die we als
locatieteam binnen de Mariakerk hebben gehad is de idee geopperd om met
jongeren, door jongeren en voor jongeren te kijken of het haalbaar is om “the
Passion” in een Bussumse- cq Gooise
Meren versie uit te voeren.

Van harte hoop ik dat we erin slagen
om weer een grote groep jongeren in
dit project mogen betrekken. Derhalve
een oproep aan alle lezers van de
Klankkleur: Ben je iemand die hier geknipt voor is, kent u iemand voor wie dit
een uitdaging zou zijn reageer dan naar
mij of naar het secretariaat. Het project
kan alleen succesvol zijn als er veel
mensen deelnemen. Dus denken we
aan een oecumenische opzet. Jongeren uit andere kerken zijn ook van harte
uitgenodigd om zich te melden. Ik ga de
mailbox goed in de gaten houden!

Daar komt heel veel bij kijken, dus als
stip op de horizon zetten we The Passion in 2020. Vanaf nu zullen we regelmatig een oproep doen aan jongeren om zich aan te sluiten.
Vind je het leuk om met muziek bezig te
zijn (liedjes uitzoeken die in the Passio
passen), te acteren, te regisseren, voor
geluid en of video te zorgen of heb je
een talent voor het schrijven van teksten, ben je een geboren organisator
etc etc reageer dan naar het parochiesecretariaat of naar passion@hdrieeenheid.nl.

Huub Baaij

Verdrietig nieuws van de PCI
Ons bereikte het verdrietige bericht dat
24 augustus op 70-jarige leeftijd na een
kort ziekbed René Hoppenbrouwers is
overleden. Hij was jarenlang betrokken
bij het PCI van onze parochie.

Wij wensen de familie veel sterkte bij
het verwerken van dit verlies.
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Vredesweek 15 t/m 23 september
Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede! Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook,
staan steeds weer mensen op voor
vrede. Oud en jong kunnen veel aan
elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

kind doorgegeven.
Luister
naar die verhalen, deel ze, tijdens de vredesweek
en
daarna. Ook de
verhalen
van
mensen die nog
steeds midden
in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om
hen heen, blijven inzetten voor vrede.
Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en
ook mensen onderling.

Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen
met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren.
Jongere generaties halen inspiratie uit
bijzondere rolmodellen-binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In
Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld.
En het waren jongeren die een nieuwe
zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een
wens die hun ouders vaak al hadden.
Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren,
van elkaar. Het is ook een keuze: niet
terugslaan, maar samen verdergaan.

In de Eucharistieviering van 16 september in de Mariakerk zullen we aandacht besteden aan het werk van IKVPAXCHRISTI en hun organisatie. De
collecte zal bestemd zijn voor IKVPAXCHRISTI.
Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan kunt
u ook een bijdrage storten op rekening
NL03TRIO0390515000
van
IKVPAXCHRISTI.

Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien
we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en trauma’s worden vaak van ouder op

Namens de MOV-groep
Arnold van Velzen

Oecomenische viering in de Vredesweek
In het kader van de Vredesweek wordt
er op zondag 16 september in de Verlosserkerk (hoek Lorentzweg / Ceintuurbaan in Bussum) een Oecumenische Viering gehouden. Aanvang 10.00
uur. Voorgangers zijn ds. Hilde Honderd en ds. Wielie Elhorst. Organist is
de heer Peter Jan de Fijter.

Kinderen zijn van harte welkom in de
kerk en, als zij willen, in de kindernevendienst.
Werkgroep Oecumenische Vieringen
van de Raad van Kerken Naarden,
Bussum, Hilversumse Meent
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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.

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.

De data van de compendiumavonden
voor de rest van 2018 zijn als volgt (telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur in de
pastorie (met uitzondering van de
maand oktober))

In oktober zal de Compendiumavond
ná de Vespers zijn;

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.

In december is er geen Compendiumavond in verband met de Advent.

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

• Zondagavond 23 september
• Zondagavond 21 oktober
• Zondagavond 18 november
Let op:

Uw aanwezigheid doet ertoe. De werken van barmhartigheid zijn daden van

Verdieping
Toen Jezus brood nam, het zegende,
brak en aan zijn leerlingen gaf, vatte Hij
daarmee heel zijn leven samen. Jezus
werd in alle eeuwigheid uitverkoren, Hij
werd gezegend bij zijn doop in de Jordaan, Hij werd gebroken op het kruis en
als brood gegeven aan de wereld. Dat
is de heilige weg die Jezus Christus, de
Zoon van God gegaan is: Hij werd genomen, gezegend, gebroken en uitgedeeld.

tus. Ook wij willen genomen, gezegend
en gebroken worden, om voedsel te
worden voor de wereld.
Jezus is door God uitverkoren. In alle
eeuwigheid heeft God Jezus, zijn geliefde Zoon, uitverkoren om de verlosser van de wereld te worden. Jezus'
uitverkiezing betekent dat God een bijzondere band met hem heeft, hem op
een unieke wijze kent en liefheeft. In
onze samenleving houdt uitverkiezing
altijd in dat anderen niet uitverkoren
zijn. Bij God is dat niet zo. Zijn keuze
voor Jezus moet duidelijk maken dat Hij
voor alle mensen kiest.

Als wij nu brood nemen, het zegenen
en breken en uitdelen met de woorden:
'Dit is het lichaam van Christus', dan
tonen we dat we ons leven gelijkvormig
willen maken aan het leven van Chris9

In het koninkrijk van God is er geen
competitie of rivaliteit. Gods Zoon deelt
zijn uitverkiezing met ons. In Gods koninkrijk is ieder mens waardevol en
uniek, en kan iedereen de uitverkiezing
van anderen met eigen ogen waarnemen en er blij om zijn.

Jezus is in de wereld gekomen om die
zegen met ons te delen, om ons te laten horen dat die stem ook tegen ons
zegt: lij bent mijn geliefde zoon, jij bent
mijn geliefde dochter, je bent een man,
een vrouw, in wie Ik vreugde vind.' Als
we die stem kunnen horen, vertrouwen
en niet vergeten - vooral in kwade tijden
- dan kunnen we leven als Gods eigen
kinderen, en daarin de kracht vinden
om die zegen met elkaar te delen.

Jezus is de Gezegende. Toen Jezus
gedoopt werd in de Jordaan kwam er
een stem uit de hemel die zei: Jij bent
mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde
vind' (Marcus 1,11). Die zegen ondersteunde Jezus tijdens zijn leven. Wat
hem ook overkwam, bijval of afkeuring,
die woorden bleven hem bij. Hij vergat
nooit dat Hij Gods geliefde Zoon was.

Uit Henri Nouwen: “Brood voor onderweg” (wordt vervolgd)

Vesperviering Mariakerk
Op zaterdag 6 oktober om 17.00 uur is
er in de Mariakerk weer een Vesperviering. De Vespervieringen zijn een meditatieve voorbereiding op de komende
zondag en vinden plaats op de eerste
zaterdag van de maand. Zij worden
doorgaans verzorgd door parochianen.

Voorganger is dit keer Marlène Potjer.
Nadere informatie over het thema van
de viering vindt u in Mariaboodschap.
Zie ook de website van de parochie.
U bent allen van harte uitgenodigd!
Werkgroep Vespervieringen

Kerkproeverij Back to church
Vorig jaar werd vanuit de Raad van
Kerken Nederland de oorspronkelijk
Engelse actie “Back to Church” geïntroduceerd en ruim 20 kerkgenootschappen hebben de handen ineengeslagen om hiervan een succes te maken.

gen een keer mee naar
de kerk te gaan.
De onderliggende gedachte is dat er
best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen
gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In een brief van het bisdom staat
daarover: ‘Veel parochianen zal dat
mogelijk verbazen. Iedereen is toch
welkom, de deur staat toch open? In de
praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet
alleen in de Katholieke Kerk. Alle deelnemende kerkgenootschappen herkennen dit. Allemaal erkennen ze dat de
wederzijdse beeldvorming van kerkgangers en niet-kerkgangers vaak niet

KRO-NRCV en EO ondersteunden dit
initiatief, samen met nog een aantal
andere kerk-betrokken bedrijven en
organisaties. Ook de Nederlandse bisschoppen schaarden zich achter het
idee om kerkgangers te vragen voor
een bepaalde zondag mensen uit hun
eigen omgeving – bijvoorbeeld familie,
vrienden, buren, collega’s – uit te nodi10

beantwoordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze
ook dat iedereen verlangt welkom te
zijn, maar dat misschien toch niet zo is.
En alle betrokken kerkgenootschappen
beseffen dat welkom zijn goed is, maar
uitnodigend te worden beter.’ Een persoonlijke uitnodiging maakt het verschil
maar dat vraagt van de kerkgangers
om hun schroom te overwinnen en op
de mensen om hen heen af te stappen:
“Ga je met me mee naar de kerk?”.

end van 15/16 september voor dit project op de agenda.
Heeft u mensen in uw familie of kennissenkring die al een tijdje niet naar de
kerk gaan? Schroom niet en vraag ze
om in dat weekend een keer met u mee
te gaan en zelf weer eens een viering
bij te wonen. Misschien mogen we
hierdoor deze mensen vaker bij ons in
de kerken verwelkomen.
Wij hopen 15 en 16 september veel
nieuwe gezichten in onze kerken te
mogen begroeten.

Na de succesvolle introductie in Nederland in 2017 staat voor 2018 het week-

Vrijwilligersdag
Als geen ander weet u dat vrijwilligers
onmisbaar zijn binnen onze parochie.
Op allerlei terreinen zetten zij zich in,
soms al vele jaren, in zichtbare en onzichtbare taken. De bisschoppen en
andere medewerkers van het bisdom
willen de vrijwilligers graag ontmoeten
en bedanken voor hun inzet. Zij nodigen de vrijwilligers in het bisdom daarom uit voor een speciale Vrijwilligers
dag van ontmoeting, gebed en inspiratie.

Zaterdag 13 oktober van 10.30 uur tot
16.30uur.
• Locatie is Diocesaan Heiligdom O.L.
Vrouw ter Nood in Heiloo.
• De lunch wordt door het bisdom
aangeboden.
• Begin september kunt u een uitnodiging en programma tegemoetzien.
• Houdt deze datum vrij in uw agenda.
Karin Veen

In gesprek met…….
Jan Langendorff is sinds zijn 21e actief
geweest in de Jozefkerk. Het begon
met jongerenvieringen met het koor van
de Vitusschool, lectorentraining en lekenvoorganger.

in de Jozef en
de
Maria
voorging,
heeft daarop
onderzocht
wat ze konden doen om
deze mensen
van de Jozefkerk na de sluiting niet in de steek te
laten. De oplossing werd gevonden in
bijeenkomsten in Antonius Hof op de 2e
en 4e zaterdag van de maand om 5 uur.

In november 2017 werd bekend dat de
Jozefkerk na Pasen dicht zou gaan.
Er waren veelal oudere parochianen die
de weg naar de Mariakerk te ver vonden en mensen wilden hun “vertrouwde” sociale contacten niet missen. Een
aantal leken, die regelmatig in vieringen
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De vieringen worden bij toerbeurt verzorgd door Jan Langendorff, Jos Baaij,
Wim Haverkort, Annie Huisers, Leny
Westgeest, Bruno Nagel en Marlène
Potjer. Na afloop wordt gezellig nog
een kopje koffiegedronken en nagepraat. Er komen tussen de 14 en 32
personen. De vieringen zijn een prettige
reden om bij elkaar te komen; iedereen
is welkom. Het is gezellig en duurt niet
langer dan een uur.

lectorengroepen en er werden thematische vieringen georganiseerd. Na het
2e Vaticaans Concilie werden er gespreksgroepen gehouden. Maar het
aantal parochianen liep terug en financieel was het niet meer haalbaar om de
kerk open te houden.
De lijntjes waren kort in de Jozefkerk.
Als je iets wilde organiseren nam je
contact op met Leny, Annie of Henk en
dan kon je al dan niet je gang gaan.

In maart 2018 is de voorbereidingsgroep opgezet en in september wordt
geëvalueerd. Voor elke bijeenkomst
wordt een tekstboekje gemaakt en de
Jozef liedbundels worden gebruikt. Er is
ook een klein koortje, dat repeteert bij
de Gooise Muziekschool. In het “Midden onder u” katern staan de Bijbellezingen van de betreffende dag en een
toelichting. Daar maken ze dankbaar
gebruik van. De preek houden ze kort.

Jan heeft ook zitting in de Werkgroep
Oecumenische Vieringen met o.a. de
Luthersen, de Remonstranten en de
PKN. Ze organiseren twee keer per jaar
een viering, steeds in een andere kerk,
waarbij ze zich richten naar de gewoontes van de gastkerk. Op 16 september
a.s. is er een dienst in de Verlosserkerk
met als thema ‘Generaties voor Vrede’
en eind januari is er de Week van het
Gebed. Daarna volgt de zogenaamde
Minikerkendag, begin februari 2019 in
de Mariakerk. Jan is verder nog altijd lid
van de Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk.

Jan zoekt voor zijn preek iets uit de
praktijk dat aansluit bij de Bijbellezing;
hij denkt er een week of 3 over na en
schrijft dan zijn verhaal op woensdag.
Op donderdag redigeert hij het en op
zaterdag wordt er vaak nog wel wat
gestreept.

Ik vond het leuk om Jan wat beter te
leren kennen.
Jeanine Peijnenburg

Het is jammer dat de Jozef gesloten is.
De kerk is door de parochianen zelf
jarenlang in stand gehouden. Er waren

Jaarlijkse Contactdag voor ouderen
Op 22 juli werd de jaarlijkse contactdag
voor ouderen gehouden in de zalen van
de pastorie van de St. Vituskerk. Er
was een grote opkomst mede door
deelname van parochianen uit de Maria- en Jozefkerk. Het programma was
traditioneel en daardoor bekend en
succesvol. Ontvangst met koffie en gebak, H. Mis, lunch met eigengemaakte
soep, een lekker BASje (boerenjon12

gens, advocaat en slagroom) met als
afsluiting een plechtig lof. Het Vituskoor
luisterde de vieringen heel mooi op. Tot
aller verrassing kwam de burgemeester
(met ambtsketen om) de zalen in en
begroette eenieder persoonlijk. De
MOV o.l.v. Joop Heerschop en Agnes
Pouw, met hun staf vrijwilligers, hebben
hier groots werk verricht. Veel dank
daarvoor! (foto’s: Ria Frakking en Pastoor Fabril).

Als vrijwilliger van (voorheen) Het Rode
Kruis - nu Hilverzorg (Hilversum) - voor
uitjesdagen voor ouderen merk ik, dat
de ouderen daar behoefte aan hebben
om o.a. hun lief en leed te delen met
anderen. Deze dag is daar ook een
goed voorbeeld van. Ik hoop, dat dit
nog jaren mag terugkeren. Nogmaals
dank aan allen die dit tot stand hebben
gebracht.
Ton Crabbendam

Ik mag, en wil, als jonkie (74) iets
schrijven over de Ouderendag van 22
juli jl. Evenals vorig jaar was deze dag
weer perfect geregeld. Hulde aan alle
vrijwilligers. Bij aankomst koffie met
gebak (gebakken en opgemaakt door
onze Pastoor (roeping gemist, grapje).
Bezoek van onze burgemeester die met
iedereen een praatje maakte - klasse.
We hebben van een uitstekende lunch
genoten.

K.B.O.-berichten
De ledenmiddagen van de K.B.O.P.C.O.B. worden gehouden op vrijdagmiddag in De Sloep om 14.00 uur.
De volgende ledenmiddagen zijn:
14 september - Reconstructie A1, A6
en A9 door de heer Lambert Postma.
12 oktober - Veiligheid in en om ons
huis en persoonlijk alarm.

De toegang is gratis voor K.B.O. en
P.C.O.B. -leden. Toegang voor belangstellenden € 2,00.
Namens de K.B.O.,
Greetje Sijp

Verslag Bedevaart naar Heilo
In de warme zomer van 1947 deed ik
mijn plechtige Heilige Communie. Kort
daarop ging onze pastoor met de communicanten per trein naar een dag naar
O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo. Eigen
broodje met pindakaas en bruine suiker
en een flesje aanmaaklimonade in een,
door mijn moeder gemaakt, schoudertasje. Zo ging ik vol verwachting mee
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op pad. Het werd een mooie, spannende dag. In latere jaren ging ik daar wel
vaker naartoe op de fiets met een paar
van mijn zussen of vriendinnen.

maag, weer op de bus om de terugreis
te aanvaarden. In de bus baden wij de
Rozenkrans ter ere van Maria. Een
mooie afsluiting. Geestelijk verrijkt en
gesterkt aldus, veilig thuisgekomen.

Nu, jaren later, ben ik voor de tweede
keer mee geweest met de bedevaart
daar naartoe vanuit onze parochie. De
tweede keer was op zaterdag 19 mei
jongstleden. Het was ook die dag een
indrukwekkend gebeuren. Je werd echt
gegrepen door de sfeer aldaar. Er was
onder andere ook een boeteviering.
Vooraf hieraan gaf pastoor Fabril een
duidelijke uitleg over de betekenis en
de waarde van het sacrament van de
biecht. Na de boeteviering was er gelegenheid voor een persoonlijke biecht.
Vervolgens hebben wij gezamenlijk de
kruisweg gebeden langs de veertien
staties in het park. Een goed verzorgde
lunch, bij een gezellige sfeer, was ook
in het programma opgenomen dus
stapten wij, met een goed gevulde

Ik zou het eenieder aan kunnen bevelen om, in deze zo onrustige en vaak
onzekere tijd, zich op deze manier te
verdiepen en te bezinnen. Eens even
de tijd te nemen om tot jezelf te komen.
Pas op de plaats te maken. Misschien
goed om daar eens over na te denken
en u bij een volgende gelegenheid hiervoor aan te melden.
Een betekenisvolle toevoeging aan uw
leven waar u zeker geen spijt van zult
krijgen!
Corrie Bloks – v.d. Maeden

Bedevaart naar Kevelaer
Op 30 en 31 juli is een grote groep bedevaartgangers uit de wijde omgeving
naar Kevelaer gereisd. Ook aan aantal
parochianen uit de kerken van onze
parochie, o.l.v. Pastoor Carlos, was
daarbij. De foto’s laten zien dat het niet
alleen vieringen waren in een kerk,
waarbij de gezamenlijk Bedevaarts-

kaars brandde. Ook in de buitenlucht
werd gebeden, waarbij Pastoor Carlos
voorging bij het bidden van de Kruisweg. De organisatie hoopt volgend jaar
op een nog groter aantal deelnemers.
Bernadette Keet krijgt hierbij een pluim
voor de perfecte organisatie.
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Met diaken Rob Mascini naar Rome en/of het Heilig Land
27 november t/m 2 december 2018
(Rome)

zal er voor de reizigers een info bijeenkomst gehouden worden.

27 maart t/m 3 april 2019 (Heilig Land)
Romereis Natuurlijk zullen we de paus
ontmoeten en zullen we de eucharistie
vieren in de Friezenkerk. We dwalen
door de oude straatjes van de stad. We
bezoeken de grote monumenten. En ik
breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van
Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en
pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op
de terrasjes van de stad. Meer info
vindt u op de website van Drietour
www.drietour.nl/rob-mascini-rome.

U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft.
Dit
kan
voor
Israël
op
www.drietour.nl/mascini.

Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier
aanvragen
bij
a.kammeraat@drietour.nl of bij robmascini@gmail.com.

Pas in oktober als de reissom definitief
bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus nog niet
aan vast.

Nadere info voor beide reizen:
Pastorale begeleiding: Pastor Rob
Mascini
(023-5291484)
robmascini@gmail.com. Kijkt u ook op zijn website www.romereizen.one.
Het Land van de Bijbel…!

Uw reis wordt verzorgd door de christelijke
reisorganisatie
Drietour
https://www.drietour.nl/

Een boeiende en gevarieerde reis van
8 dagen naar Israël. Dé manier om in
goed gezelschap in korte tijd veel te
zien van dit mooie land.

Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar
terecht bij dhr. Arie Kammeraat
a.kammeraat@drietour.nl 088 3100563
(Rome) en mevr. Annemieke Collet
a.collet@drietour.nl 088 3100566 (H.
Land)

Het zal een kleine groep worden (min.
15 en max. 25 mensen).
Op basis van Volpension gaat de reis
ca. €1700,-- kosten. De definitieve reissom zal in oktober bekend zijn. Vooraf

Pastor Rob Mascini
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Seniorenmarkt Gooise Meren
Zaterdag 6 oktober van 9:30 tot 15:00
uur in het Gemeentehuis te Bussum.
Thema’s: Mantelzorg en Wonen
Welke rol spelen senioren in onze samenleving en waaraan bestaat wederzijds behoefte.
Het doel van de markt is senioren en
mantelzorgers een overzicht te geven
van mogelijkheden op het gebied van
gezondheid, zorg en welzijn, wonen,
vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en
zingeving.

De seniorenmarkt is vrij toegankelijk. U
bent van harte welkom voor een gratis
kopje koffie of thee. Nadere informatie
op de website:

Heeft u wat deze onderwerpen betreft
vooraf zelf ideeën of vragen waaraan
aandacht kan worden gegeven op deze
seniorenmarkt, neem dan contact op
met het secretariaat van de Raad van
Kerken Naarden Bussum Hilversumse
Meent wat betreft specifiek door ouderen te vervullen functies of activiteiten.

https://www.seniorenraadgooisemere
n.nl/seniorenmarkt-2018/
Voor ideeën of suggestie neem contact
op met
secr-raad-van-kerken-nbhm@ziggo.nl

Open Monumentendag 2018
De Historische Kring Bussum organiseert de Open Monumentendag 2018
Bussum in Europa.
Op donderdag 6 september om 20.00
uur is in de Wilhelminakerk de aftrap
van de Open Monumentendagen in
Bussum met de film 'Het Eerbetoon'
van Annet Betsalel. Deze film gaat over
de vlucht van Paul Joseph in 1943 van
Naarden naar Zwitserland.

1941: zittend naast Paul zijn grootouders Ferdinand en Eva Hochherr
(beiden omgekomen in Sobibor),
staand Frans en Erika JosephHochherr.

Paul Joseph is nu onder meer voorzitter van de Joodse gemeente Naarden-Bussum. Annet Betsalel maakte
al meerdere documentaires waaronder de film ‘Treffpunkt Erasmus’ over
twee Wehrmachtsoldaten die Joden
in het Gooi hielpen bij onderduiken.

Op zaterdag 8 september is er, i.s.m.
Pro Bussum, tijdens een Europese
Markt een uitgebreid programma in de
16

tuin en kapel van voormalig klooster
Mariënburg. Kraampjes, lezingen in de
kapel, architectuurexpositie, muziek en
activiteiten voor jong & oud.

in het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum en ’s middags
gidswandelingen in het Prins Hendrikpark (tegenover station Naarden Bussum).

Op zondag 9 september is er aandacht voor Europese invloeden op de
rijke architectuur in Bussum. Expositie

Amalia
Dinsdag 11 september: Singel 6 en
Bouvy

pabodocent Vincent van Poortvliet begint zijn presentatie met een typering
van Isings als mens en als kunstenaar.

De verkoop van haar ouderlijk huis in
2016 was voor kunsthistorica Hortense
Höppener-Bouvy aanleiding om het
boek ‘Singel 6 en Bouvy - een band van
113 jaar’’ te maken. Onder de titel ‘Het
Zout in de Kunst en het goede leven in
Bussum’ vertelt zij over hun band met
Bussum.

Aanvang: 14.00 uur
Waar: In Spieghelwijck, Iepenlaan 354a
Bussum, naast De Zandzee.
Bijdrage in de kosten: in september €
7,50; oktober € 6,00.
Betaling: rek. NL58 INGB 0003 271950
t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder
vermelding van ‘Amalia’. Ofwel contant
in een envelop met vermelding van uw
naam en telefoonnummer bij:

Aan de eerste bijeenkomst van dit seizoen geven we weer een bijzonder tintje: in de langere pauze wordt u onthaald op allerlei ‘English Tea-achtige’
versnaperingen. Aanvang: 13.30 uur

J. de Jonge, Karbouwstraat 53

Donderdag 11 oktober: de historische
schoolplaten van Isings

1402 VB Bussum; tel. 035-6932318, of:
T. v.d. Wardt, Pr. Margrietplantsoen 4

Johan Herman Isings was een kundig
en geliefd illustrator. Pedagoog en oud

1403 SX Bussum, tel. 035-6910412
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Liturgisch rooster
zaterdag 8 september
A'hof

17:00 uur

Communieviering / Jozef Dameskoor

J. Langendorff

Vitus

17:30 uur

Eucharistie

(blank)

zondag 9 september - 23e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Kapelaan A. Geria

Eucharistie / KND / Ceciliakoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie

(blank)

zaterdag 15 september
Vitus

17:30 uur

zondag 16 september - 24e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Vitus

12:00 uur

Eucharistie / Mary's Voices

Pastor L. Koot

Eucharistie / Ceciliakoor

Pastoor C. Fabril

Gezinsviering

Pastoor C. Fabril

Donderdag 19 september
Maria

19:30 uur

Avondgebed voor Vrede

Parochianen

zaterdag 22 september
A'hof

17:00 uur

Communieviering / Jozef Dameskoor

M. Potjer

Vitus

17:30 uur

Eucharistie

(blank)

zondag 23 september - 25e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Vituskoor N/L

Pastoor M. Costa

Eucharistie

(blank)

zaterdag 29 september
Vitus

17:30 uur

zondag 30 september - 26e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Gregoriaans

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor

Kapelaan M. Sendecki

zaterdag 6 oktober
Maria

17:00 uur

Vesper / Cantor

Parochianen

Vitus

17:30 uur

Eucharistie

(blank)

zondag 7 oktober - 27e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Pastor L. Koot

Eucharistie / KND / Ceciliakoor

Pastoor M. Costa

Eucharistie

(blank)

zaterdag 13 oktober
Vitus

17:30 uur
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zondag 14 oktober - 28e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Gezinsviering / Jeugdkoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor

Kapelaan A. Geria

Eucharistie

(blank)

zaterdag 20 oktober
Vitus

17:30 uur

zondag 21 oktober - 29e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Eucharistie / Mary's Voices

Kapelaan A. Geria

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Vituskoor N/L

Pastoor C. Fabril

Vitus

12:00 uur

Gezinsviering

Pastoor C. Fabril

Eucharistie

(blank)

zaterdag 27 oktober
Vitus

17:30 uur

zondag 28 oktober - 30e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor

Pastoor M. Costa

donderdag 1 november - Allerheiligen
Vitus

19:00 uur

Allerheiligen / Ceciliakoor

Pastoor M. Costa

vrijdag 2 november - Allerzielen
Maria

19:30 uur

Allerzielen / Mary's Voices

M. Potjer

Vitus

19:00 uur

Allerzielen / Vituskoor N/L

Pastoor C. Fabril

zaterdag 3 november
Maria

17:00 uur

Vesper / Cantor

Parochianen

Vitus

17:30 uur

Eucharistie

(blank)

zondag 4 november - 31e zondag door het jaar
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Vituskoor N/L

Pastoor M. Costa

*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
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Kinderpagina
Jij deelt vast wel eens iets met je zusje, je broertje, je vriendje of je vriendinnetje. In de Bijbel staat ook een verhaal waarin Jezus en de mensen die naar hem
luisterden de tijd vergaten, maar ook geen eten bij zich hadden. Gelukkig was er
iemand die zijn eten wel wilde delen.
Daar gaat dit verhaal over.
Het verhaal van de vijf broden en twee vissen.

Ismaël wilde heel graag naar de plek waar Jezus zou spreken. Omdat zijn moeder niet wist of ze op tijd thuis zouden zijn voor het eten, namen ze een mand
mee waarin twee vissen en vijf broden zaten.
Ze gingen op weg. Het was druk op straat, er kwamen steeds meer mensen
naar de verhalen van Jezus luisteren.
Ismaël ging samen met zijn moeder op het gras zitten. Jezus sprak urenlang en
de mensen vergaten de tijd.
De zon ging al ander, maar nog steeds waren er veel mensen.
Het was een lange dag geweest en iedereen had honger.
“Stuur de mensen terug naar de dorpen en boerderijen om eten te gaan halen
en een slaapplaats te zoeken”, zeiden de leerlingen van Jezus.
“Jullie moeten ze zelf iets te eten geven,” antwoordde Jezus. “Waar kunnen we
naartoe om genoeg eten te kopen voor al deze mensen?” vroegen de leerlingen.
Toen zei Andreas: “Er is hier een jongetje dat vijf broden heeft en twee vissen.
Maar dat is lang niet genoeg om al deze mensen te voeden”.
“Laat de mensen in groepen van vijftig op het gras gaan zitten,” zei Jezus tegen
zijn leerlingen. Hij nam het brood en de vis en dankte God ervoor.
Daarna gaf Jezus het brood en de vissen aan de leerlingen, die er wat van af namen en het daarna aan de
mensen gaven.
Iedereen at zoveel als hij wilde.
En toch bleven er nog twaalf manden met resten over.
Die dag hadden vijfduizend mensen te eten gekregen.
Ismaël was trots en verbaasd dat er zoveel mensen te
eten hadden gekregen uit zijn meegebrachte mand en
dat er ook nog zoveel over was. Hij was blij dat hij het
eten met velen kon delen.
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Op het plaatje zie je de jongen met de broden en de vissen.
Zoek de verschillen!
Ook nog een woordzoeker met de woorden uit het verhaal.
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Concertagenda
Requiem van Mozart

•

Concert zaterdag 20 oktober 20:00 uur
Het programma bestaat naast het Requiem van Mozart uit Drei Geistliche
Lieder op 96, Psalm 115 van Felix Mendelssohn en het Clarinet concert van
Carl Stamitz.

Handels Messiah

•

Cantatedienst 25 november om 14:30 uur. Messiah van Georg Frederik
Handel
De muzikale leiding van deze concerten is handen van Piet Philipse
Vocaal ensemble Voices, mmv het Radio Filharmonisch Orkest en diverse
solisten.
Kaarten zijn te koop bij de leden van het koor of via www.voicesbussum.nl.

De locatie voor beide concerten zijn momenteel nog onderwerp van gesprek. Voor meer informatie kunt u terecht op www.voicesbussum.nl

Inleverdata kopij
Editie

Inleverdatum kopij

Verschijningsdatum

6

Herfst

5 oktober

26 oktober

7

Kerst

23 november

14 december

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres:
klankkleur@h-drieeenheid.nl verstuurt.
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Vitusklanken
De koor- en orgelzolder van de St. Vitus
Misschien is het een aantal van u opgevallen dat er bouwwerkzaamheden
plaatsvinden achter in de kerk.

was niet alles; er moest ook nog wat
aan de muren gebeuren na het verplaatsten van de orgelfronten. De foto’s
spreken voor zich denk ik. En dit allemaal bij temperaturen van 30+. Ja het
was warm en dat hebben we geweten
ook.

Na heel veel jaren gebruik ontstond
langzamerhand het idee om de zolder
voor het koor aan te passen aan de
veranderde omstandigheden en eisen.
Ditzelfde gold ook voor het orgel, dat de
laatste tijd steeds meer kuren kreeg en
langzamerhand onbetrouwbaar werd. In
samenspraak met het parochiebestuur
zijn er plannen gemaakt voor en een
opknapbeurt van de koorplek en een
nieuw orgel.
Begin juli werd een aanvang gemaakt
met de werkzaamheden. Eerst was het
orgel aan de beurt en dat is inmiddels
klaar. Velen van u zullen dat inmiddels
hebben gehoord dat er een ander instrument staat.
Daarna waren de fronten met orgelpijpen aan de beurt en deze zijn naar achteren verplaatst zodat er meer ruimt
ontstond voor de koorzangers.

Maar de uitspraak “tijdens de verbouwing gaat de verkoop door….” ging ook
in de kerk op. Ondanks verbouwing,
stoffige banken enz. werd er vrolijk
doorgezongen en gespeeld tijdens de
diverse vieringen.

Na het verplaatsen van de orgelfronten
bleek de elektrische bedrading niet
meer helemaal in orde te zijn dus ook
deze werd vernieuwd. Na het vernieuwen van de elektrische installatie kwam
de vloer aan de
beurt. Dat was
best een hele
klus.

Terwijl ik dit schrijf zijn stukadoors bezig met de muren die netjes worden
gemaakt waarna de sauskwast het
karwei afmaakt. De orgelfronten staan
weer op hun plaats en in de laatste
week van augustus wordt de vloer
voorzien van nieuwe vloerbedekking en
de banken ingeruild voor stoelen vanuit
de St. Jozef kerk. Begin september
hebben we een compleet vernieuwd
muzikaal centrum in de St. Vituskerk

Bijna een week
lang aan het
timmeren en zagen om een
goede kooropstelling te realiseren, maar dat
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waar we de komende decennia mee
vooruit kunnen. Tenminste……..

het Ceceliakoor op donderdagavond
vanaf 19:00 uur Gregoriaanse gezangen met het herenkoor en vanaf 20:00
uur het gehele koor voor de missen en
de andere koorwerken. Uiteraard bent u
van harte welkom.

Op een koorzolder hoort niet alleen een
organist maar ook koorzangers. Ja, ja,
toch nog even een oproep.
Je hoeft geen noten te kunnen lezen en
wat we vaak horen “ik kan niet zingen”
trekken we ons ook niets van aan. Dat
leren we u wel. Het is maar dat u het
weet, het zingen op een koor wordt als
gezond aangemerkt. M.a.w. kom eens
kijken bij één van de koren. Het Vituskoor repeteert op dinsdagmiddag en

In de volgende klankleur zal ik foto’s
plaatsen van de vernieuwde zolder.
Natuurlijk mag ik ook gewoon even komen kijken na de viering. U bent van
harte welkom.
Piet Philipse
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Familieberichten
Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:
 1 juli Mila Christiana Visscher
 6 juli Lucas Keith Hosford
 7 juli Frederique Annemieke Emilie Janson
 14 juli Isabelle Sophia Josephine van Hecke
 15 juli Willem Frederik Eduard Aberson

Wij hebben afscheid moeten nemen van :

 Hendrikus Arnoldus Antonius Kroon, Rieks, overleden 25 juni, 88 jaar
 Louise Marion Bevers – Reinders, Marion, overleden 2 juli, 71 jaar
 Maria Afra de Groot – Schouten, Riet, overleden 2 juli, 87 jaar
 Alida Wilhelmina Koopmanschap – de Gooijer, Ali, overleden 26 juli,
102 jaar

25

Mariaklanken
Het licht op ons pad
Vanuit het locatieteam hebben wij een
inspirerende bijeenkomst gehad met
een pastoraal werker uit Amersfoort.
We hebben gesproken over de manier
waarop je vanuit de kerk actief kunt zijn
om een bestendige kerkgemeenschap
op te bouwen.

De priesters zijn betrokken bij de voorbereidingen op de sacramenten, maar
hebben door hun regionale verantwoordelijkheden nauwelijks tijd om in
de tussenliggende periodes aan vorming te doen.
Wij zien het als een
weg die we afleggen en
waarlangs een aantal
bushaltes staan. Bij elk
van de bushaltes ontmoeten we de priester
die verantwoordelijk is
voor de toediening van
de sacramenten. De
weg tussen twee haltes
kent geen specifiek
programma
(anders
dan de zondagse Eucharistievieringen).

Er zijn een aantal
momenten in een
mensenleven waarin
heel bewust gekozen
wordt voor een deelname aan vieringen
die gekoppeld zijn aan
de toediening van sacramenten (naast natuurlijk het sacrament
van de Eucharistie).
Ouders kiezen ervoor
om hun kind te laten
dopen. Daar worden
zij
op
voorbereid,
maar het is geen vanzelfsprekendheid dat
ouders en kind binnen
de kerkgemeenschap
blijven. De volgende
gelegenheid doet zich
voor bij de eerste
Communie. Ook dan
vindt er een traject
van vorming plaats ter
voorbereiding op de
eerste Communie.

Na zorgvuldig afwegen
heeft het locatieteam
besloten om actief invulling te gaan geven
aan de routes die tussen de verschillende
bushaltes liggen, om
de metafoor nog maar
eens te gebruiken.
Daartoe zijn projecten
aangeschaft uit de serie “Het licht op ons
pad”, gericht op kinderen van 4 tot 6 jaar en 7 tot 9 jaar
voor de periode tussen de doop en de
eerste Communie. Het volgende tracé,
de weg naar het vormsel, zal projecten
kennen voor 10-12 jarigen en 13-15
jarigen en voor na het vormsel is er een
project voor 16+ .

Wij zijn op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wat wij als kerkgemeenschap te bieden hebben aan hen
die gekozen hebben deel te nemen om
verder te binden, te boeien en zich verder te laten ontwikkelen binnen onze
kerkgemeenschap.

Elk project is een stukje vorming. Niet
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alleen vanuit vieringen, maar ook vanuit
activiteiten zoals knutselen, film maken
en kijken, gezellig samen zijn etc.

stappen die we zetten met de projecten. Op de website zal uitgebreid
aandacht worden geschonken aan de
inhoud van de verschillende projecten.

Het is de bedoeling dat, net zoals bij de
bestaande projecten er mensen vanuit
de parochie samen met ouders de verantwoordelijkheid hebben voor de begeleiding van het project.

Namens het locatieteam,
Huub Baaij

Op deze manier vergroten wij de binding van ouders en kind aan onze
kerkgemeenschap.
In elke Klankkleur zullen wij vanuit het
locatieteam informatie geven over de

Sint Jozef in de Mariakerk
Een mooie foto van Jozef uit de Jozefkerk. Ik noem hem ‘Kleine Jozef’.
Hij staat er zo prachtig en komt zo mooi
uit.
Ik denk dat de mensen uit de Jozefkerk,
op deze wijze, mooie herinnering hebben.
Anita van Ginkel
N.B.: Deze ‘Kleine Jozef’ kwam niet uit
zichzelf naar de Mariakerk. Hier waren
vier sterke verhuizers van de firma Banis voor nodig, die er een hele kluif aan
hadden om het beeld vanaf het zijaltaar
in de Jozefkerk op zijn nieuwe plaats te
krijgen.
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Ons Steinmeyer orgel
Hoera, ons prachtige orgel is ontdaan
van ongewenste gasten.

manier kon de houtworm effectief worden bestreden, ook de eventueel aanwezige eitjes werden zo verdelgd. Het
hele proces werd zorgvuldig in de gaten
gehouden met behulp van een computer.

Begin dit jaar werd er houtworm geconstateerd in het orgel. Drastische maatregelen waren nodig en hiervoor werd
de firma van Lierop gecontracteerd.
Begin juli werd het orgel compleet

Inmiddels is het orgel weer uitgepakt en

luchtdicht ingepakt om de behandeling
te starten.

heeft de firma Adema het orgel van
binnen schoongemaakt. Tevens is het
orgel gestemd.

Gedurende 4 weken werd de in de tent
aanwezige zuurstof omgezet in stikstof
met behulp van Noritkorrels. Om de
behandeling effectief te laten zijn, was
het noodzakelijk dat ten minste 20 aaneengesloten dagen het zuurstofgehalte
in de tent onder 1 % bleef. Op deze

Gelukkig kunnen we nu weer genieten
van de prachtige klanken van ons orgel.
Rineke Blaauwgeers
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In Memoriam Toos Sijpkens-Boomgaard
Midden in de winternacht, op 30
december 1937
werd Toos in een
gezin van 10 kinderen
geboren.
Zij behoorde tot
de tweede groep
van vijf uit haar
moeder's tweede
huwelijk. Vader
werkte in Bussum in de bouw. Moeder
had het natuurlijk druk met de kinderen
tot zij op slechts 56-jarige leeftijd overleed. Toos nam al gauw het zware werk
voor het gezin op zich. Zij bleef zelfs
het huishouden nog een jaar na haar
huwelijk met Paul verzorgen. Zij hield
van dansen en koos uit een stel van vijf
broers, waar zij eens in de Gooische
Boer mee danste, haar Paul, waar zij
op 27 juni 1963 in de Mariakerk, onder
pastoor Zuidberg en kapelaan Bos,
mee trouwde. In de kerk waar, naar
later bleek, Paul 35 jaar koster was.
Ook in het Geloof hadden zij elkaar in
hechte gemeenschap getroffen. In te-

genstelling met haar moeder bleef het
paar kinderloos. Toos hield van het licht
van de dag, de zon, de bloemen en de
planten. Ze mocht graag naast haar
werkzaamheden liggen lezen en zonnebaden, als het weer het maar even
toeliet. Maar zwemmen, wandelen en
fietsen was voor beiden ook een feest.
Heel bijzonder waren voor haar de vele
klaprozen in de tuin waar ze volop van
genoot. Toos was een zorgzame, bescheiden, lieve en vooral Godvruchtige
vrouw. Paul noemde haar altijd Schatje
en nooit bij haar naam. Zij had het de
laatste jaren niet gemakkelijk. Nadat zij
op zaterdags onwel werd is zij vol symboliek plotseling op de winterdag, zondag 1e Kerstdag 2017 overleden.
Moge nu Gods eeuwig Licht haar in
liefde en vrede omgeven.

In Memoriam Ria Koelink-Beukeboom
Ria werd in
een
gezin
van 3 meisjes en 4 jongens, op 4
mei 1935 in
Diemen onder de rook
van Amsterdam geboren. Haar vader was melkboer en later hadden haar ouders een
rijdende winkel. Na de zware oorlogsjaren en haar schooltijd was Ria van huis
uit uitermate bekend met de huishouding, maar begon haar loopbaan toch in

een winkel op de Weteringschans in
Amsterdam. Bijzonder was dat ze uitstekend kon knopen. Ook was zij verzot
op dansen en zo ontmoette zij op de
Dansschool haar toekomstige echtgenoot Cees, evenzeer bedreven in het
dansen en vele jaren koorlid in het Mariakoor. Cees was postbesteller in Bussum-Naarden en bleef dat trouw tot zijn
pensioen. Hun huwelijk werd 1961 door
hun eigen pastoor uit Diemen, in de
Heilig Hart kerk ingezegend. Na een
zevental mislukkingen, die elk een zware tol eisten, kregen zij uiteindelijk gelukkig nog hun zoon Wouter. Met hem
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had Ria tot het laatste toe een innige
band. Zo klonk elke morgen om 10:00
uur de telefoon voor een kort gesprekje.
Veelzijdig en geïnteresseerd als zij
was, hield zij van lezen, bridgen, muziek en vooral de tuin. Haar lievelingskleur roze waar zij zo verzot op was,
kon je overal tegenkomen. Zij ging mee
in de tijd en door haar goede vriendin
Bep, leerde ze dan ook overweg gaan
met een iPad, waarmee ze haar sociale
contacten onderhield en ze leerde zelfs
telebankieren. Helaas was zij na een
val slachtoffer geworden van een jammerlijk mislukte heupoperatie, met alle
nare gevolgen van dien. Ook van haar
voorheen opgelopen longziekte kon zij
niet genezen. Al met al was haar de

afstand naar de 'Koepelkerk' teveel geworden. Op 22 december bleek dat zij
opgenomen moest worden en 'liep' zij
nog zelfstandig naar de ambulance. Op
avondbezoek at zij met Kees en Bep
nog een heerlijk gebakje bij de koffie.
Maar de volgende dag, vlak voor
Kerstmis voelde zij zich erg slecht en
nog diezelfde avond op 23 december is
zij op 82-jarige leeftijd met haar Cees
aan haar zijde overleden. Op het einde
van haar crematie in Hilversum zong
Bep haar lievelingsliedje 'Nina Bobo'.
Vrij vertaald: Slaap mijn meisje en de
mug zal je niet steken. Slaap maar Ria,
zachte en lieve, veelzijdige en zorgzame vrouw.

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 :







Theodorus Braun, 81 jaar, Rembrandtlaan 56 Naarden
Alijda Koot – Klarenbeek, 90 jaar, Laarderweg 135
Bernardus Kluck, 88 jaar, Huize Naarderheem Naarden
Isabella Morsink – Terpstra, 77 jaar, Nw. ’s Gravelandseweg 19a
Beppy Bakker – Schothorst, 90 jaar, H. Kam. Onnesweg 76G in Bussum
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Informatieavond 1e Heilige Communie 2019
De werkgroep 1e Communie heeft besloten om een nieuw project te gaan
gebruiken.

Op deze avond bent u ook in de gelegenheid om uw kind aan te melden
voor de 1e Communie die plaats zal
vinden op 2 juni 2019.

Na een aantal jaren hetzelfde project
‘De 8 Stappen’ gebruikt te hebben als
voorbereiding voor communicanten op
de 1e Communie gaan wij vanaf dit jaar
het project “Ik ben bij je” gebruiken.

Bent u geïnteresseerd noteert u dan 12
september alvast in uw agenda, aanvang 20.00 uur in de Sloep (naast de
Mariakerk), dan hopen wij u te mogen
begroeten.

De voorbereidingen nemen ons mee
met alle grote feesten in de kerk en de
voorbereidingsmomenten zijn hierop
aangepast. Daarom zal, anders dan
voorgaande jaren, al gestart worden op
woensdag 12 september met een informatieavond voor ouders van kinderen die in schooljaar 2018-2019 in
groep 4 of hoger zitten.

Karin Veen, Roos Veen en Ans Baaij
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Colofon locaties
Contactgegevens locatie Vituskerk
Adres Pastorie:
Adres kerk
Adres secretariaat:
Email:
Telefoon secretariaat:
Bankrekening:
Acolieten/ misdienaars:
Ceciliakoor:
Vituskoor:
Communiegroep:
Jongerengroep:
MOV en kosters:

Marktstraat 1, 1411 CX Naarden
Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden
Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden
sintvitusnaarden@outlook.com
035 - 694 3588
NL33 RABO 0343 7026 65
mw. A. van Eijden
694 8953
Hr. C van Essen
694 5062
mw. M. Rijs
694 2935
mw. M. van den Heuvel 06 3962 1177
Pastoor C. Fabril
694 3588
Hr. J. Heerschop
693 1219

Contactgegevens locatie Mariakerk
Adres kerk en secretariaat:
Email:
Telefoon secretariaat:
Bankrekening:
NL98 ABNA 0554 0367 03
Locatie team Mariakerk:

Financiële administratie:
woensdag 9.30 - 12.00 uur
Vrijwillige voorganger:
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:
Coördinator kosters:
Weekend-autodienst:
Redactie "Mariaboodschap":

Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,
sec.rkmariaparochie@planet.nl
035 - 693 1591
NL70 INGB 0003 3582 58
Hr. F. Baneke
Mw. C. Veen
Mw. C. Blaauwgeers
Hr. H. Baaij
Hr. J. van den Bogaard

698 2999
693 6468
691 1720
06 21883264
693 1591

Mw. M. Potjer
693 6906
Mw. R. de Kok
06 1112 7758
Hr. H. & Mw. I. Ramaaker
693 1746
Mw. A.M. Barel-Overhaus
694 9003
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
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