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Woordje van de pastoor 

Beste parochianen, dit keer heb ik lan-
ger nagedacht om een thema te vinden 
voor ons parochieblad Klankkleur. Als 
kerk willen wij als parochiegemeen-
schap iets positiefs betekenen voor el-
kaar en voor de maatschappij. Wij ho-
pen zelf door middel van het parochie-
blad een bepaalde bron van inspiratie 
te vinden. Zo zette ik mij geestelijk aan 
het werk met de bedoeling via dit artikel 
iets mee te geven waar eenieder van 
ons wat aan heeft want wij kunnen niet 
ontkennen dat wij als kerk nu een be-
hoorlijk zware tijd beleven. En dan denk 
ik, en u misschien ook: Hoelang nog? 
Hoelang houd ik nog vol en waar haal 
ik de kracht vandaan om vol te kúnnen 
houden? Zo kwam ik op het thema 
“Geloven” dat mij kracht geeft en in-
spireert. Ik ben ervan overtuigd dat wij 
deze zeer bewogen tijd zonder het ge-
loof niet kunnen overbruggen!  

Het geloof is een belangrijke factor voor 
ons geestelijk leven. God heeft de 
mensen geroepen om in een geloofsre-
latie met Hem te leven. Wil deze in 
mensenlevens goed worden, dan zal de 
relatie hersteld moeten worden of moe-
ten verbeteren. Dat is het belangrijke 
punt waaraan iedere mens elke dag 
goed moet denken. Zonder een concre-
te geloofservaring met de Schepper 
kan de mens een slachtoffer worden 
van het kwaad. En tóch is de mens 
goed want hij komt van God! En God 
sprak: “Nu gaan Wij de mens maken, 
als beeld van Ons, op Ons gelijkend” 
(Gen. 1,26). 

Wat is een eerste vereiste voor het ge-
loof? Dat je er onvoorwaardelijk van uit 
gaat, dat God de waarheid spreekt; dat 
je de zekerheid hebt dat God niet liegen 
kan! Want Hij is WAARHEID! Daarom 

betekent “geloven” in de Heilige Schrift 
hetzelfde als vertrouwen hebben. 

Het geloof veronderstelt een persoonlij-
ke verbondenheid met God, die in en 
door Jezus Christus onze hemelse Va-
der wil zijn. Het geloof is een gebeurte-
nis! Geloven is antwoorden, een “Ja” 
zeggen in de ontmoeting met God. En 
dat biedt een zekerheid die van een 
geheel eigen aard is. Ze is niet zozeer 
afhankelijk van een verstandelijke be-
wijsvoering, maar ze is een zaak van 
het hart, een zaak van de hele mens. 
Het is een levenshouding, waarbij je 
met je hele wezen “Amen” zegt: “Ja en 
Amen”! 

Dat zijn twee woorden die voor ons 
christenen heel belangrijk zijn in deze 
bijzondere tijd waarin wij zo vaak ge-
confronteerd worden met gebeurtenis-
sen binnen onze Katholieke Kerk. Deze 
gebeurtenissen veroorzaakte de Kerk 
niet, maar mensen zoals u en ik, die 
waarschijnlijk de hierboven genoemde 
diepe relatie met God opzij hebben ge-
zet! God roept ons, jou en mij, in deze 
sombere tijd voor de Kerk te bidden en 
te getuigen van de overwinning van 
onze Heer Jezus Christus in ons eigen 
leven. En om niet te vergeten wat de 
Kerk voor ons heeft gedaan! Daar komt 
Maria die ook een afbeelding is van de 
Kerk ons in deze oktobermaand helpen, 
zodat wij samen met haar de Kerk en 
de Bruid van Jezus Christus mogen 
zijn, de nieuwe Eva! 

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril 

 

 



 
  

4 
 

  

Tentoonstelling ‘Relieken’ 

Relieken zijn niet iets van kerken en 
van vroeger. Iedereen heeft relieken in 
huis. Denk aan een voorwerp dat ooit 
van oma was. We koesteren ze. Voor 
sommige relieken reizen mensen dui-
zenden kilometers: de graven van de 
apostelen in Rome, de Gouden Rots in 
Myanmar, de tombe van profeet Mo-
hammed in Medina. Tot begin februari 
laat Museum Catharijneconvent in 
Utrecht wereldwijd als eerste museum 
zien dat reliekverering als een univer-
seel en levend fenomeen, cultuur en 
religie overstijgend. 

 

Het is een mooie tentoonstelling ge-
worden van voorwerpen uit het boed-
dhisme, christendom en islam, van gro-
te historische waarde tot aan heel per-
soonlijke, emotionele waarde. Te zien 
is een ongekende variëteit aan voor-
werpen waar mensen kracht aan ontle-
nen, zoals een reliekhouder (een kroon) 
met een fragment van de doornenkroon 
van Christus, zemzem-water uit Mekka, 
sigaren en sigarenkoker van Pim For-
tuyn tot een beeld van een volgeling 
van de Boeddha vol relieken. 

Museum Catherijneconvent is geves-
tigd in Utrecht. Bij de tentoonstellingen 
is een uitgebreid programma van lezin-
gen, rondleidingen, workshops en een 
prachtige en informatieve catalogus. 
Meer informatie: 
www.catharijneconvent.nl   

Voor lezers van het bisdomblad Sa-
menKerk is er een speciale korting 
(geen toeslag tentoonstelling). Zie hier-
voor het herfstnummer 2018. (Foto’s: 
Museum Catharijneconvent) 

 

Het sacrament van het Heilig Vormsel 

In de vorige Klankkleur hebben jullie 
kunnen lezen dat in de maand septem-
ber er meer duidelijkheid zou komen 
over de voorbereidingen voor het Heilig 
Vormsel. De uitnodigingen zijn kortge-
leden verstuurd. Heb je geen uitnodi-
ging ontvangen, maar ben je 12 jaar of 
iets ouder en wil je wel je Heilig Vorm-
sel doen en meedoen aan de voorbe-
reidingen dan ben je van harte welkom 
op de informatieve avond op woensdag 
31 oktober om 20.00 uur in de Sloep 
(naast de Mariakerk) Je ouders zijn ook 
van harte welkom. 

Pas na deze avond beslis je of je mee 
wilt doen. 

Pastoor Carlos Fabril  
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Project The Passion 2020 

 

 

 

 

Naar aanleiding van mijn oproep in de 
vorige Klankkleur heb ik een aantal leu-
ke reacties mogen ontvangen. Van 
mensen die er over nadenken om mee 
te doen, maar vooral van mensen met 
suggesties wie er betrokken kunnen 
worden bij het project om een kwalita-
tief eindproduct te kunnen presenteren. 

Over dat laatste wil ik graag iets vertel-
len. 

Er ligt geen kant en klaar draaiboek 
(anders dan dat we allemaal het pas-
sieverhaal kennen).  Het doel van het 
project is vooral dat jongeren met el-
kaar gaan nadenken, discussiëren en 
invulling gaan geven over hoe zij vin-
den dat het project gestalte moet krij-
gen. Zo kunnen ze op hun eigen manier 
met geloven en spiritualiteit bezig zijn. 
Op het moment dat er behoefte is aan 
professionele ondersteuning en/of coa-
ching zullen we uiteraard in contact 

gaan met mensen met een theater- of 
technische achtergrond. 

Inmiddels hebben we een drieluikfolder 
klaar die achter in de kerken te vinden 
zal zijn. De folder zal ook bij de Mu-
ziekscholen worden neergelegd. Ook 
zal er een aantal weken een banner te 
zien zijn in het frame aan de Brinklaan. 

Waar wij nu vooral behoefte aan heb-
ben is het “hoort, zegt het voort”. De 
doelgroep is niet de groep die regelma-
tig in de kerk te vinden is, noch de pri-
maire doelgroep van de Klankkleur. 
Een oproep aan iedereen om jongeren 
te attenderen op het project en te ver-
wijzen naar de folder en naar de websi-
te. Op de jongerenpagina zal de folder 
ook worden getoond. 

Tot in de volgende Klankkleur! 

Huub Baaij

 

Vesperviering zaterdag 3 november in de Mariakerk 

Op zaterdag 3 november om 17.00 uur 
is er in de Mariakerk weer een Vesper-
viering. De Vespervieringen zijn een 
meditatieve voorbereiding op de ko-
mende zondag en vinden doorgaans 
plaats op de eerste zaterdag van de 
maand. Zij worden verzorgd door paro-
chianen. Voorganger is dit keer August 
Habets. (Op de zaterdagen 1 december 
en 5 januari is er geen Vesperviering.)   

Nadere informatie over het thema van 
de viering op 3 november vindt u in Ma-

riaboodschap en op de website van de 
parochie. 

U bent allen van harte uitgenodigd!  
Werkgroep Vespervieringen 

 

 

 

 



 
  

6 
 

  

Adventsoverwegingen 

Ook dit jaar verzorgt de Werkgroep Vie-
ringen onder leiding van Parochianen 
weer Adventsoverwegingen op de 
maandagavond. Bij het ter perse gaan 
van dit nummer van Klankkleur zijn wij 
nog volop bezig met het ontwikkelen 
van het thema en de uitwerking van de 
onderdelen. Nadere informatie daar-
over zal u eind november en begin de-
cember bereiken via Mariaboodschap 
en op de website.   

Dit jaar zijn er in de Mariakerk drie Ad-
ventsoverwegingen: op de maandag-
avonden 3, 10 en 17 december, om 
19.30 uur. 

U bent alvast van harte uitgenodigd! 

Werkgroep Vieringen on der leiding van 
Parochianen Mariakerk 

Meetafelen 2017-2018

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 en-
thousiasme en je zult elkaar aanste-
ken”, gaan we weer aan het nieuwe 
seizoen beginnen en bent u 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 ontvan-
gen. 

Schema Meetafelen 2018-2019 (onder 
voorbehoud)     

• Vrijdag 16 november 

• Zondag 9 december 

• Vrijdag 18 januari 2019 

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. 

Anita van Ginkel,  
035-5435369 / 06-14448535 
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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 parochia-
nen zich te laten inspireren door het 
prachtige katholieke geloof.  

De data van de compendiumavonden 
voor de rest van 2018 zijn als volgt (tel-
kens van 19.30 uur tot 21.00 uur in de 
pastorie)  

• zondagavond 18 november  

Let op: in december is er geen Com-
pendiumavond in verband met de Ad-
vent. 

Uw aanwezigheid doet er toe. De wer-
ken van barmhartigheid zijn daden van 
naastenliefde waardoor we de mede-
mens 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 barmhartig-
heid (CKK 2447). Deze werken komen 
allemaal aan de orde op deze geloofs-
verdiepingsavonden.  

NB: We verwelkomen graag ook nieu-
we 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 ge-
zellig. Kom een keer 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 

 

Allerzielen

Ter gelegenheid van Allerzielen vindt 
zondag 28 oktober a.s. een eucharis-
tieviering plaats om onze overledenen 
te herdenken. Deze viering vindt plaats 
op de Oude R.K. begraafplaats Sint 
Vitus Bussum. 

De viering begint om 15.00 uur, voor-
ganger is kapelaan Sendecki en het 
Ceciliakoor van de Vituskerk Naarden 
verzorgd de muzikale ondersteuning. 

Na afloop is er gelegenheid om onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
elkaar te ontmoeten, maar ook om de 
restauratie van het priestergraf te bekij-
ken. 

Namens ons allen, vrijwilligers en be-
stuur, hopen wij u op deze middag te 
mogen begroeten. 
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Verdieping (vervolg) 

Jezus werd gebroken op het kruis. Hij 
onderging zijn lijden en dood niet als 
een onheil dat Hij tot elke prijs wilde 
vermijden, maar als een missie die Hij 
wilde omhelzen. Ook wij zijn gebroken 
mensen. We leven met een gebroken 
lichaam, gebroken harten, gebroken 
gemoed, of gebroken geestkracht. We 
lijden onder verbroken relaties. 

Hoe kunnen we leven met onze gebro-
kenheid? Jezus laat zien dat wij onze 
gebrokenheid kunnen aanvaarden zo-
als Hij het kruis aanvaardde, als een 
deel van onze missie. Hij vraagt ons om 
die gebrokenheid niet af te wijzen als 
een vloek waarmee God ons op onze 
zondigheid wijst, maar om het te aan-
vaarden. Dan kunnen we erdoor gelou-
terd en geheiligd worden, met Gods 
zegen. Zo kan onze gebrokenheid een 
doorgang zijn naar nieuw leven. 

Jezus is gegeven aan de wereld. Hij 
werd uitverkoren, gezegend en gebro-
ken om gegeven en gedeeld te worden. 
Zijn leven en sterven stonden ten dien-
ste van anderen. De geliefde Zoon van 
God, in alle eeuwigheid uitverkoren, 
werd gebroken op het kruis, zodat zijn 
leven tot een veelvoud kon worden en 
als voedsel kon dienen voor mensen 
overal ter wereld, in alle tijden. 

Als Gods geliefde kinderen moeten wij 
geloven dat ons leven, hoe beperkt 
ook, uitverkoren en gezegend is. Het 
wordt gebroken en uitgedeeld aan an-
deren. Ook wij moeten brood worden 
voor de wereld. Als we onze gebroken-
heid onder Gods zegen beleven, dan 
zal ons leven in telkens nieuwe genera-
ties vrucht dragen. Dat is de betekenis 
van de heiligen - ze sterven maar blij-
ven voortleven in het hart van mensen 
na hen. Dat kan ook onze betekenis 
zijn. 

Telkens wanneer we samenkomen 
rond de tafel, brood nemen, het zege-
nen, breken en uitdelen met de woor-
den: 'Het Lichaam van Christus', weten 
we dat Jezus bij ons is. Hij is niet bij 
ons als een vage herinnering aan ie-
mand uit een ver verleden, maar als 
iemand die werkelijk tegenwoordig is, 
die ons bezielt en anders maakt. Als we 
het lichaam van Christus ontvangen, 
worden we zelf de levende Christus, en 
ontdekken we hoe ook wij zijn uitverko-
ren, gezegend en gebroken. We leren 
erop te vertrouwen dat alles wat we 
doornaken ten dienste is van anderen. 
Zo worden we, net als jezus, voedsel 
voor de wereld. 

Uit Henri Nouwen: “Brood voor onder-
weg”.

K.B.O.-berichten

Op vrijdag 9 november is ’s middags 
om 14:00 uur de K.B.O. ledenmiddagen 
in De Sloep. Dorinde Smit Duijzent-
kunst praat over het onderwerp ‘Sinter-
klaas, eeuwenoud’. Gratis toegang voor 
K.B.O. en P.C.O.B. -leden. Toegang 
voor belangstellenden is € 2,00.   

Op 29 oktober  is de K.B.O-viering om 

10.30 uur in de Sloep. Voor-
ganger is de heer Ben Mous-
sault. Ook belangstellenden zijn van 
harte welkom! 

Namens de K.B.O., 
Greetje Sijp  
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De Gerardus kalender elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto: ‘elke dag een 
beetje spirit!’. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezin-
ningsteksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen. De 
kalender is bedoeld om elke dag goed 
te kunnen beginnen.  

De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door personeel 
en vrijwilligers rondom Klooster Wittem 
en kost € 7,25. De opbrengst van de 
kalender komt ten goede aan alle activi-
teiten die vanuit Klooster Wittem wor-
den georganiseerd. (zie ook op: 
www.kloosterwittem.nl). 

U kunt de kalender bestellen bij: 

T. Grijpink, Verhoeflaan 10, Naarden 
Tel: 694 6048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 Requiem van Gabriel Fauré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door Mary’s Voices o.l.v. Karin Bouwmeester  
en Wybe Kooijmans op het orgel 

Allerzielenviering op 2 november 19:30 uur in de Mariakerk 
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Amalia 

• Donderdag 15 november:  

Bussum en TV, 14 uur in Spieghelwijck, 
Iepenlaan 354a, Bussum. 

De eerste landelijke televisie-uitzending 
kwam in 1951 vanuit de Irenestudio in 
Bussum. Voor de inwoners in die tijd 
was dat toch wel een sensatie: mensen 
die je net nog op de televisie had ge-
zien, kwam je even later gewoon op 
straat tegen: Dorus, Swiebertje, Pipo de 
Clown, Willem Duys…. Het televisiebe-
drijf groeide enorm hard - van 26 me-
dewerkers in 1951, naar 2000 in 1960, 
en dat ging door! En dat allemaal met 
één zender. Pas in 1964 kwam Neder-
land 2. De lezing wordt verzorgd door 

Chris Leenders 
en Jaap van 
Hassel, van de 
Historische Kring 
Bussum. Ook 
wordt een korte 
film over Bussum 
en de Televisie 
vertoond.  

Entree: € 6, bij voorkeur op NL58 INGB 
0003 271950 t.n.v. J.G. de Jonge-
Meijerink, of aan de zaal.  

Opgave: bij voorkeur via ama-
lia.bus@kpnmail.nl of bij 035-6932318. 

• Woensdag 12 december:  

Charles Dickens en Kerstmis, 13.30 
uur, Majellakapel, Iepenlaan 26, Bus-
sum. 

Elk jaar rond Kerstmis kun je op de te-
levisie wel enkele 
films zien, die zijn 
gebaseerd op het 
werk van de Engel-
se schrijver Charles 
Dickens. Hebben 
zijn jeugd, de situa-
tie in het Londen 
van zijn tijd, invloed 
gehad op de the-
ma’s van zijn boeken? Raken die mis-
schien een gevoelige ‘Kerstsnaar’ bij 
ons? Pieter de Groot, actief in het Dic-
kens Fellowship, kan er ons alles over 
vertellen; ook brengt hij wat materiaal 
over die tijd mee. Het welbekende trio 
Tamárido omlijst zijn verhaal met toe-
passelijke muziek. Ook nu wordt u weer 
getrakteerd op allerlei ‘Kerstlekkers’.  

Opgave (noodzakelijk i.v.m. inkopen): 
via amalia.bus@kpnmail.nl of bij 035-
6932318. Entree: € 7,50 bij voorkeur op 
NL58 INGB 0003 271950 t.n.v. J.G. de 
Jonge-Meijerink, of aan de zaal. 

 

 

CCIV programma

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

• 8 november:  
"De maakbaarheid van de voortplan-
ting: christendom en genetica" door 
Wybo Dondorp. Om 20:00 in de Witte 
Kerk. Kosten € 6,00. 

• 20 november:  
"Voeding en Landbouw geven beteke-

nis" door Michiel Korthals. Om 20:00 in 
het Jan Ligthart Centrum. Kosten 
€ 6,00. 

• 6 december: 
"Christelijke traditie van het Midden-
Oosten" door Leo van Leijsen. Om 
14:00 in de Majellakapel. Kosten 
€ 6,00. 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl

mailto:amalia.bus@kpnmail.nl
mailto:amalia.bus@kpnmail.nl
mailto:amalia.bus@kpnmail.nl
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Concertagenda

Requiem van Gabriel Fauré op 2 november 19:30 uur in de Mariakerk. 

Mary’s Voices onder leiding van Karin Bouwmeester. De herdenkingsbijeenkomst 
begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij; na afloop 
wordt er een deurcollecte gehouden ter dekking van de kosten. 

 
Cantatedienst op 25 november om 14:30 uur Wilhelminakerk 
Messiah van Georg Frederik Handel. 

Vocaal ensemble Voices, mmv het Radio Filharmonisch Orkest (Wilhelminacon-
sort), Heleen Meijer sopraan, Daniëlle Buijck alt, Alan Belk tenor, Palle Fuhr Jør-
gensen bas. Dit concert heeft een pauze en de consumptie is inclusief. Voor meer 
informatie zie ook www.voicesbussum.nl. 

A Festival of Lessons and Carols 

• 15 december om 16:00 uur in de Antonius Hof, Lange Heul 32. 

Voices, met begeleiding van Bram Brandemann aan het orgel en een koper-
kwartet. De liturgie wordt geleid door Ds Jacomette de Blois en er zal een dui-
delijk verschil zijn met die van een week later in de Wilhelminakerk. Andere le-
zingen en andere muziek. En neem gerust uw kinderen mee. 

• 16 december om 19:00 uur in de Mariakerk 

A Festival of Nine Lessons and Carols is een Engelse traditie waarin 9 korte le-
zingen uit het Kerstverhaal worden afgewisseld met mooie koormuziek en sa-
menzang van bekende kerstliederen. De lezingen worden verzorgd door paro-
chianen van de Parochie van de H. Drieëenheid en de koormuziek door Mary’s 
Voices onder leiding van Karin Kuijper – Bouwmeester en Wybe Kooijmans op 
het orgel. 

• 23 december om 10:30 uur in de Wilhelminakerk. 

De dienst opgezet volgens de Engelse/Anglicaanse traditie. Het Vocaal en-
semble Voices samen met Bram Brandemann aan het orgel en een koperen-
semble. Dus een feest van meezingen en luisteren, kom met ons meezingen 
met alle bekende advents en kerstliederen. De hele dienst duurt ongeveer 1 
uur. 

Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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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Liturgisch rooster 

zondag 28 oktober  -  30e zondag door het jaar    

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

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

donderdag 1 november  -  Allerheiligen    

Vitus 19:00 uur Allerheiligen / Ceciliakoor / N 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 Pastoor C. Fabril 

zondag 4 november  -  31e zondag door het jaar    

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

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

zaterdag 10 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A’hof 17:00 uur Communieviering Bruno Nagel 

zondag 11 november  -  32e zondag door het jaar   

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

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

zaterdag 17 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 18 november  -  33e zondag door het jaar    

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / Ceciliakoor / N Pastoor C. Fabril 

Vitus 12:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril 

zaterdag 24 november     

Vitus (blank) Geen viering  

A’hof 17:00 uur Communieviering Jan Langendorff 

zondag 25 november  -  Christus Koning    

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor / L Pastoor M. Costa 
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zaterdag 1 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 2 december  -  1e zondag van de advent   

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

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

maandag 3 december     

Maria 19:30 uur Adventoverweging / Cantor Parochianen 

zaterdag 8 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A’hof 17:00 uur Communieviering Annie Huisers 

zondag 9 december  -  2e zondag van de advent   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Vituskoor N/L Kapelaan A. Geria 

maandag 10 december     

Maria 19:30 uur Adventoverweging / Cantor Parochianen 

zaterdag 15 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 16 december  -  3e zondag van de advent   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastor L. Koot 

Maria 19:00 uur Lessons & Carols / Mary's Voices  

Vitus 9:30 uur Eucharistie / Ceciliakoor / L Pastoor C. Fabril 

Vitus 12:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril 

maandag 17 december     

Maria 19:30 uur Adventoverweging / Cantor Parochianen 

dinsdag 18 december     

Vitus 19:00 uur Boeteviering Pastoor C. Fabril 

zaterdag 22 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A’hof 17:00 uur Communieviering Jos Baaij 

zondag 23 december  -  4e zondag van de advent   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Voices Pastoor M. Costa 
 
*L: Latijn gezongen / *N: Nederlands gezongen 
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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 

Kinderpagina 

 
Profeten kunnen het weten (Jesaja 11,2-9) * 

 
Lang voordat Jezus geboren werd, waren er in Israël profeten. In het Oude 
Testament komen we er een heleboel tegen. Bekende namen zijn: Elia, Je-
saja, Jeremia, Ezechiël. Veel van die namen worden nu niet meer gebruikt!  
Profeten waren mannen die heel dicht bij God stonden. Ze wisten wat de wil 
van God was. Dat konden ze weten, omdat God hen dat zelf influisterde. 
Profeten waren een soort “doorgeefluik” van God: als je naar hen luisterde 
was het alsof je God zelf hoorde praten. God legde hen de woorden in de 
mond. 
 

Kenmerken van de profeten uit het oude testament 
 
Profeten waren niet erg geliefd bij het volk van Israël. Want wat deze man-
nen zeiden, wilden de mensen helemaal niet horen. Vooral de koningen van 
Israël kregen veel kritiek van de profeten: zij hielden zich niet aan de wet 
van God. Maar ook de gewone mensen kregen ervan langs. Als zij hun ge-
drag niet zouden veranderen, konden ze de vreselijkste dingen verwachten. 
 

• Een profeet is een woordvoerder van God; hij spreekt namens God 

• De Geest van God rust op de profeten. Daarom worden ze soms ook 
“mannen van de Geest” genoemd 

• Zij zeggen iets over hun eigen tijd: zij hebben kritiek op de koningen van 
hun volk 

• Ze kondigden slechte tijden aan als de koning en het volk van Israël 
zich niet houden aan de wet van God. 

• Ze kondigden goede tijden aan als zich men wel aan Gods geboden 
houden: dan zal God een nieuwe toekomst van vrede geven. 

• Ze willen meestal geen profeet zijn, maar het is sterker dan henzelf. 
 
*Deze tekst komt uit het project: Het licht op ons pad. 
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   Stel je voor dat jij een profeet bent in onze tijd.  
 
Wat zou je dan zeggen? Wat heb je gehoord of gezien waarvan 
je denkt: dit is helemaal verkeerd, dit moet veranderen of hier 
moeten we met z’n allen iets aan doen? Je kunt denken aan een 
betere wereld: een wereld waarin iedereen een goed leven kan 
hebben 
 
 

Tot slot een puzzel: 
Zoek de namen van de profeten en streep ze door. Ze staan van links naar 
rechts, van rechts naar links; van boven naar beneden, van beneden naar 
boven en diagonaal. Succes! 
 

elia -  ezechiel – habakuk – haggai – hosea – jeremia jesaja -joel – 
jona – maleachi – micha – obadja samuel - zacharia 
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Jozefklanken

Onttrekking aan de R.K. Eredienst 

Op zaterdag 22 september heeft de 
laatste Rooms Katholieke Viering in de 
Jozefkerk plaatsgevonden: het onttrek-
ken van de kerk aan de R.K. Eredienst. 
Dit was de laatste Viering die plaats 
moest vinden om de kerk te mogen 
verkopen. 

Tijdens een zeer goed bezette Vesper-
viering met parochianen vanuit alle drie 
de kerken, voorgegaan door mgr. Hen-
driks, hulpbisschop van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam, en pastoor Carlos 
Fabril, werd het decreet van mgr. Punt 

voorgelezen dat u elders in dit nummer 
kunt lezen.  

Hiermee werd de kerk een gebouw 
voor profaan (niet-kerkelijk) en waardig 
gebruik. In hun overwegingen gingen 
beide voorgangers in op de rol die de 
kerk in het leven van veel mensen in 
Bussum-Zuid heeft gespeeld. De bij de 
Vesperviering behorende psalmen en 
gebeden werd voor een deel uitgespro-
ken door Leny Westgeest, Annie Hui-
sers, Jos Baaij en Jan Langendorff. 
Tussendoor zong het Jozef Dameskoor 
een aantal liederen. 

Als afsluiting van de vieringen werden 
de Monstrans, Ciborie, Kelken, de boe-
ken (doop, vormsel, trouw en overlij-
den) en de altaarstenen in processie de 
kerk uitgedragen en overgebracht naar 
de Mariakerk. Daar werden deze reli-
gieuze items door mgr. Hendriks in ont-
vangst genomen en uitgestald voor het 
Jozefbeeld, dat al eerder was overge-
bracht.  
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Na een kort woordje van de hulpbisschop was er toen tijd voor koffie en napraten in 
de Sloep. 

 

Meer foto’s van deze viering vindt u op de fotopagina van de website van parochie 

www.heilige-drie-eenheid.nl. Daar vindt u ook foto’s van de laatste eucharistievie-
ring, de slotviering en de oude foto’s, die tijdens de slotviering werden vertoond.

Decreet

Aan de pastoor en de parochianen van de R.K. Parochie van 
de H. Drieëenheid 

Heil en zegen! 

Overwegende 

dat de parochies van de H. Maria te Bussum, de Heilige Jo-
seph te Bussum en de Heilige Vitus te Naarden sinds 1 janu-
ari 2015 verenigd zijn tot een nieuwe parochie, met de titel 
"R.K. Parochie van de H. Drieëenheid"; 

dat deze parochie sindsdien de beschikking heeft over drie kerkgebouwen waarvan 
de geloofsgemeenschappen al langere tijd intensiever met elkaar zijn gaan samen-
werken middels gezamenlijke vieringen, waaronder die van de Eerste H. Communie 
en het H. Vormsel; 

dat tijdens de liturgische vieringen op zondag in de kerk van de Heilige Joseph te 

http://www.heilige-drie-eenheid.nl/
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Bussum sinds enige tijd nog slechts 30-35 kerkgangers aanwezig zijn, terwijl ook 
het aantal vrijwilligers terugloopt vanwege de stijgende leeftijd; 

dat de financiële middelen over afzienbare tijd niet meer voldoende zullen zijn om 
het kerkgebouw in stand te houden; 

dat de parochianen de afgelopen tijd middels publicaties in het parochieblad, bij-
eenkomsten, een enquête, overleg en persoonlijke contacten met de leden van het 
parochiebestuur tot de overtuiging zijn gekomen dat sluiting van het kerkgebouw 
onvermijdelijk is; 

dat het parochiebestuur zich in een brief d.d. 12 februari 2018 tot mij heeft gewend 
met het verzoek het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken; 

dat er inmiddels gesprekken gaande zijn met een geïnteresseerde partij omtrent de 
verkoop van het kerkgebouw; 

tevens gehoord de Priesterraad van het bisdom Haarlem-Amsterdam op 6 april 
2018 overeenkomstig en op grond van canon 500 § 2 en canon 1222 § 2 van de 
codex Iuris Canonici; 

besluit ik op grond van de canones 1212, 1222 § 2 en 1238 van de Codex Iuris 
Canonici dat per 22 september 2018 het kerkgebouw gewijd aan de H. Joseph 
te Bussum, alsmede het daarin aanwezig altaar, wordt onttrokken aan de ere-
dienst van de R.K. Kerk en wordt teruggebracht tot een profaan en niet on-
waardig gebruik. 

Parochianen die ernstige vragen hebben bij dit decreet, kunnen deze overeenkom-
stig en op grond van canon 1734 van de Codex luris Canonici schriftelijk aan mij 
voorleggen en wel binnen de termijn van tien nuttige dagen na betekening. 

Dit decreet zal bekend gemaakt worden in de parochie van de H. Drieëenheid tij-
dens de plechtigheid op zaterdag 22 september, en zal worden vermeld in het paro-
chieblad. 

Gegeven te Haarlem, op 21 september 2018 

Dat God U allen zegene 
Jozef M. Punt, 
Bisschop van Haarlem 
 
dr. B.J. Putter 
Kanselier 

 

Afsluiting en verder 

Zaterdag 22 september was het zover: 
“Vesperviering ter gelegenheid van de 
onttrekking aan de R.K. Eredienst van 
de Sint Jozefkerk”. 

Een zin die in één adem uitgesproken 

kan worden maar die een veelheid aan 
gedachten en gevoelens bij ons op-
roept. Een redelijk goed gevulde kerk. 
De eredienst werd geleid door de hulp-
bisschop Mgr. Hendriks die al vroeg 
aanwezig was om de reeds aanwezige 
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mensen te begroeten met een hand-
druk en een belangstellend praatje. 
Ook in zijn persoonlijk woordje tijdens 
de viering, gaf hij blijk van zijn betrok-
kenheid jegens ons mensen. Dat heb-
ben vele van ons zeer op prijs gesteld. 
Natuurlijk willen wij de bisschop daar-
voor hartelijk dank zeggen. Aan het 
einde van de viering hebben wij, in pro-
cessie, de heiligdommen van onze kerk 
uitgedragen onder het zingen van een 
Marialied. Deze heiligdommen werden 
overgebracht naar de Mariakerk. Daar 
aangekomen hebben wij deze, weder-
om in processie en onder het zingen 
van een Marialied, naar het Jozefbeeld 
gebracht en overhandigd aan Mgr. 
Hendriks. 

Daarna zongen wij nog een lied ter ere 
van Sint Jozef. Ook sprak Mgr. Hen-
driks nog een bemoedigend woordje. Er 
werd besloten met het bidden van het 
Onze Vader en het Wees Gegroet en 
sprak Mgr. Hendriks de Zegenbede uit. 

Als laatste werden wij uitgenodigd voor 
koffie, thee en een versnapering en 

was er gelegenheid om met elkaar na 
te praten. Hoe nu: velen hebben inmid-
dels een keuze gemaakt door zich, al 
naar gelang, aan te sluiten bij de Ma-
riakerk of elders. Ook zijn er mensen, 
waaronder ikzelf, die de weg hebben 
gevonden naar de Antonius Hof op de 
tweede en de vierde zaterdag van de 
maand. Een goed alternatief! 

Maar wat doet het met ons na zoveel 
jaren samen “kerk” te zijn geweest? 

Er is verdriet, leegte, gemis. Er zijn tra-
nen. Wie had gedacht dit mee te zullen 
maken. Alles zal stilaan moeten slijten. 
Dat moet zijn tijd hebben. 

Echter; wij vertrouwen erop dat God 
ons kracht zal geven waarmee wij ver-
der kunnen. En laten vooral ook, voor 
zover dat mogelijk is, blijven omzien 
naar elkaar in aandacht en zorg. 

Immers, daartoe zijn wij als mensen 
geroepen! 

Corrie Bloks – v.d. Maeden 
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Antoniusvieringen op zaterdag 

Sinds de Jozefkerk gesloten werd op 
15 april, houden we Woord- en Com-
munie vieringen in de Antonius Hof 
voor wie de reis naar de Mariakerk te 
ver is. De vieringen worden gehouden 
elke 2e en 4e zaterdag van de maand 
om 17.00 uur. De diensten duren onge-
veer 1 uur. Daarna is er koffie. Er is een 
klein koortje, dat de gelovigen een mu-
zikaal zetje geeft. Er zijn 6 voorgan-
gers: Annie Huisers, Leny Westgeest, 
Marlène Potjer, Jos Baaij, Bruno Nagel 
en Jan Langendorff. Leny Westgeest 
bezorgt Enzo Robustelli het collecte-
geld. Algemeen aanspreekpunt is Jan 
Langendorff. Er komen telkens tussen 
de 20 en 30 mensen. 

Op 7 september evalueerden de voor-
gangers en het koor de vieringen van 
het afgelopen half jaar: 

We vinden de sfeer warm. Het is ook 
een gemoedelijk ontmoetingspunt. Zo 
gauw de dienst begint, wordt men stil 
en respectvol.  

Sommigen worden al minder bevreesd 
om iets te lezen of voorbeden te doen.  
De diensten zijn meestal binnen het uur 
afgerond. De mensen gaan dankbaar 
en tevreden naar huis. 

We hebben daarom besloten om door 
te gaan met de vieringen. Op 8 maart is 
er weer een evaluatiebijeenkomst. 

Jan Langendorff 

 

De Jozefkerk wordt St. Verena kerk

Nadat op 22 september de St. Jozef-
kerk is onttrokken aan de R. K. Ere-
dienst zijn de eerste formele stappen in 
de overdracht van de Jozefkerk aan de 
Kopten gezet.  

Inmiddels zijn de Kopten in de gele-
genheid gesteld de kerk en het woon-
huis te gebruiken.  

Aan het einde van de plechtigheden 
rond het tekenen van de aktes, kregen 
alle aanwezigen een icoon met St. Ve-
rena overhandigd, de heilige aan wie 
de kerk door de Kopten is opgedragen. 

Sint Verena is voor zowel de katholie-
ken als de Kopten een heilige. Zij leef-
de van ongeveer 300 na Christus en 
stierf rond 350 na Christus.  

Zij trok als verpleegster met het The-
baanse legioen vanuit zuid Egypte via 
Italië naar Zwitserland. Zij verpleegde 
niet alleen de eigen soldaten Maar ook 

hun tegenstanders en de burgerbevol-
king. Ook heeft zij een grote rol ge-
speeld bij de bekering van de Allema-
nen, die in die tijd in het noordelijk deel 
van Zwitserland woonden.  

Op 29 september hebben de Kopten 
hun eerste viering in de kerk gehad. De 
parochianen van de H. Drieëenheid zijn 
van harte welkom hun viering bij te wo-
nen en zo kennis maken met de ere-
dienst. U bent van harte uitgenodigd!
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Vitusklanken  

Opening schooljaar 

Elk jaar wordt traditioneel het schooljaar van de RK Min. Calsschool geopend met 
een bezoek aan onze St Vituskerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste de jongste leerlingen, daarna de oudere leerlingen. 
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Familieberichten 

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 30 september is Sara-Else Gatsma  

 

 

In het huwelijk zijn getreden: 

Op 9 september: Jan van de Beld en Ortiz Chavez. 

 

 

 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van : 

 Mevrouw A.S.M. Lurvink - Hopster (79 jaar) op 16 augustus 
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Mariaklanken 

Herdenken is niet vergeten 

Het lijkt nog wat vroeg, maar de tijd 
gaat snel voorbij. 

Vandaar dat wij alvast uw aandacht 
vragen voor de Allerzielenviering op 2 
november in de Mariakerk. 

 Ook dit jaar wordt het requiem van 
Gabriel Fauré uitgevoerd door Mary’s 
Voices o.l.v. Karin Bouwmeester. 

Wij nodigen alle parochianen uit om op 
vrijdag 2 november hun dierbaren te 
gedenken in deze muzikale herden-
kingsbijeenkomst.  

U bent in de gelegenheid de namen 
van uw dierbaren door te geven. Deze 
namen worden dan genoemd terwijl 
kaarsen worden ontstoken. De namen 

dienen vóór 29 oktober schriftelijk te 
worden doorgegeven. Dit kan per email 
(sec.rkmariaparochie@planet.nl) of 
door middel van een briefje in de brie-
venbus van het pastoraal centrum van 
de Mariakerk, Brinklaan 42 Bussum. 

De herdenkingsbijeenkomst begint om 
19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 
uur. De toegang is vrij; na afloop wordt 
er een deurcollecte gehouden ter dek-
king van de kosten. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
(035-6931591) of mailen met het secre-
tariaat  

Rineke Blaauwgeers 

 

Pauselijke onderscheiding Ben Moussault

Zondag 9 september begon als alle 
gewone zondagen in de Mariakerk, 
maar het einde van de viering was ver-
rassend. Zeker voor Ben Moussault, die 
de lector was. 

Al jaren zet Ben zich met hart en ziel in 
voor de parochianen van de Mariakerk.  

Voor mensen die zich onderscheiden, 
heeft men onderscheidingen bedacht 
en het locatieteam vindt dat Ben zon-
dermeer in aanmerking komt voor een 
pauselijke onderscheiding. 

Er is één onderscheiding die Ben 
Moussault op het lijf geschreven is na-
melijk de Bene Merenti, wat Goede 
Verdiensten betekent. 

In het bijzijn van familie en vrienden, 
die in het geheim waren uitgenodigd, 

spelde Andrea Geria de onderscheiding 
op. 

Ben, voor je belangeloze, tomeloze, 
liefdevolle en inspirerende inzet voor de 
Mariakerk willen wij je heel hartelijk be-
danken. 

Rineke Blaauwgeers 
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Inspirerende en motiverende start van het 1e Communieproject 

In de Mariakerk starten we medio okto-
ber met de voorbereiding van de kin-
deren die zijn aangemeld op hun eerste 
communie. Zoals we in de vorige 
Klankkleur al hebben aangegeven, ma-
ken we gebruik van een voor onze kerk 
nieuw begeleidingsproject uit de serie 
‘Het Licht Op Ons Pad”. In het project 
“Ik ben bij je” worden de communican-
ten voorbereid op hun eerste communie 
op 19 mei 2019. 

Het project startte echter met een in-
houdelijke avond voor de ouders waar-
bij ik mocht fungeren als gesprekslei-
der. 

Vooraf heb ik mijzelf ten doel gesteld 
dat het een inspirerende avond zou 
moeten worden, zowel voor de ouders, 
die een actieve rol vervullen in het 
voorbereidingstraject, als voor de werk-
groep. 

De rode draad van de avond waren 
vragen als: “Wat betekende het voor u 
toen uw kind werd gedoopt?”, “Wat be-
tekent het nu voor u dat uw kind zich 
voorbereidt op de eerste communie?” 
en “Wat verwacht u van de kerk? En 
wat is of wie zijn die kerk eigenlijk?”. 

Het resultaat was een levendige dis-
cussie, waarin door alle zeven ouders, 

die samen tien communicanten hebben 
ingeschreven, verteld is waarom zij 
voor het katholieke geloof hebben ge-
kozen, hoe zij hun rol zien en wat ze 
van de kerk verwachten. Bijzonder in-
spirerend omdat ze het belang van de 
geloofsgemeenschap benadrukken, 
hun betrokkenheid onderstrepen en 
aangeven wat het belang is van samen 
de verhalen en de verwondering van 
het geloof te delen. Jonge ouders met 
een druk bestaan die aangeven dat ze 
rust vinden en sociale verbinding. Dat is 
mooi voor het eerste communieproject 
en mooi voor de parochiegemeen-
schap. Het kunnen vinden, binden en 
boeien van een jongere generatie zal 
ook een impuls zijn voor de vrijwilligers 
die nu bij de projecten betrokken zijn. 
Mijn doelstelling voor de avond is meer 
dan behaald. De warme en betrokken 
houding van alle ouders is voor ons ook 
een motivator om de andere projecten 
binnen “Het Licht op ons pad” op te 
pakken. 

Huub Baaij 
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In Memoriam  

Corrie Breuer - van Beurden 

* 01-03-1917,  
† 28-01-2018 

In de grote, door 
bergen ingeklemde 
provinciestad Mage-
lang, Midden Java, 
onder de rook van 
de vulkaan Merapi 
en nabij de Borobu-

dur, werd Corrie van Beurden geboren. 
Zij was de oudste uit een gezin met vijf 
kinderen. Haar vader bezat een goed-
lopend verhuisbedrijf. Zij genoot een 
fijne onbezorgde jeugd en trouwde met 
Max Ferdinand Breuer, een broer van 
een schoolvriendinnetje. Met hem 
kreeg zij een dochter en een zoon. Het 
was goed, totdat de oorlog uitbrak en zij 
te maken kregen met de onbeschrijflijk 
gruwelijke verschrikkingen die dit met 
zich meebracht. Max werd als legeroffi-
cier gevangen genomen en geïnter-
neerd in een kamp. Corrie werd van-
wege haar Javaanse moeder, met de 
kinderen voor gevangenneming gesp-
aard en kon later gelukkig weer in het 
ouderlijk huis opgevangen worden door 
haar liefdevolle ouders, broer en zus-
jes. Corrie probeerde zo vaak mogelijk 
langs het kamp te lopen waar Max was, 
om hem ook maar even te zien. Daarbij 
was zij nu en dan ooggetuige van de 
barbaarse lijfstraffen die de bezetters 
uitdeelden. Opeens was Max er niet 
meer en werd pas later bekend dat hij 
op transport was gesteld naar een 
kamp in Japan. Hij was daar echter aan 
een longontsteking overleden. Scholing 
was er niet en Corrie leerde dus zelf 
haar kinderen lezen, schrijven en reke-
nen. Na de oorlog vertrok zij naar Ne-
derland en verbleef in moeilijke om-
standigheden uiteindelijk in Tilburg. Zij 

zat niet bij de pakken neer en om in 
haar onderhoud te voorzien, haalde zij 
bij radiofenomeen Ida de Leeuw van 
Rees aan huis, haar diploma Coupeu-
se. Op een dansavond ontmoette zij 
autozaak- en rijschoolhouder Pieter 
Cornelis Hessing, die ook uit Indië 
kwam. Hij had het overleefd, maar men 
had hem aan één lichaamshelft letterlijk 
lamgeslagen. Uit hun verbintenis werd 
in 1955 hun zoon Pieter Paul geboren. 
Vader Hessing gaf Corrie rijles en zij 
genoot van het autorijden. Het ging 
echter niet goed met hem wegens her-
haalde hartklachten en hij spoorde haar 
uit voorgevoelens aan, om zelf rijin-
structeur te worden en de zaak voort te 
zetten, als hij er mogelijk niet meer zou 
zijn. Hij overleed niet lang daarna. Om 
de kost te verdienen nam zij de nieuwe 
uitdaging inderdaad op en slaagde met 
gemak als enige vrouw in de opleiding. 
Zij gaf daarna tot op hoge leeftijd aan 
velen in ‘t Gooi rijles. Onconventioneel, 
dat wel, want na afloop van een les kon 
ze met de leerling best eens een ijsje 
gaan eten of een patatje pakken! Zij 
heeft altijd uitgedragen dat zij op haar 
honderdste verjaardag graag de felicita-
ties van de Burgemeester wel wilde 
ontvangen en dat is haar warempel ook 
nog met gemak gelukt. Corrie is altijd 
gelovig gebleven. Zij ging in het leven 
door zware en moeilijke periodes heen 
maar, zoals zij zei, bleef zij altijd ver-
trouwen hebben in de hulp van de 
Heer. Met Hem aan haar zijde stond ze 
nooit alleen. Zij deed, zoals zij het 
noemde, haar schietgebedjes naar bo-
ven en wist dan zeker: "Het komt altijd 
goed". De laatste jaren van haar ijzer-
sterke leven woonde Corrie in het ver-
zorgingshuis "De Beer" in Naarden, 
waar zij op bijna honderdenéénjarige 
leeftijd heel rustig is overleden. 
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Nan Halberstadt 

Adriana Cornelia van Roosmalen, voor 
ons Nan, werd in 
Utrecht met haar 
drie broers en 
een zus geboren 
uit haar moeder 
Adriana en poli-
tieman, later 
Commissaris, 
Theo Halber-
stadt. Zij groeide 
op in het be-
schermende, 

religieuze Katholieke gezin en ontwik-
kelde zich voorspoedig met een inten-
sieve voorliefde voor het Anglicaanse. 
Geen wonder dat zij de Kweekschool 
bezocht en lerares Engels werd. Tij-
dens de studie en op kamers wonende, 
ontmoette zij de in hetzelfde flatgebouw 
wonende knappe en mooie Ernst Hal-
berstadt, waar zij eind 1967 mee 
trouwde. Een jaartje later werd hun 
zoon Ernst geboren en zes jaar later 
hun dochter Pien. Het gezin verhuisde 
naar Zeist waar Nan door haar hechte 
vriendschap met een Engels paar, bijna 
vanzelfsprekend, de Anglicaanse Kerk 
bezocht. Zij verhuisde naar Soester-
berg en maakte daar kennis met aal-
moezenier Frank Duivenvoorde. In hem 
beleefde zij een ruimhartig innig gees-
telijk contact. Er was een langdurige 

zware periode aangebroken door de 
ziekte van Ernst, haar man. Zij nam alle 
mantelzorg op zich en omringde hem 
intensief met de meest liefdevolle toe-
wijding, tot aan zijn overlijden. Nan 
leerde dankzij haar duidelijk en sterk 
geloof, de last en het verdriet te dragen 
en wilde toch weer luchtig, maar 
dienstbaar door het leven, natuurlijk 
onafscheidelijk vergezeld door haar 
hondje Bemmetje. Zij verhuisde uit haar 
isolement naar de nabijheid van doch-
ter Pien in Bussum, waar zij ook weer 
her en der Engelse les gaf. Als paro-
chiaan en vrijwilliger maakte zij zich in 
onze Koepelkerk trouw verdienstelijk, in 
het koor en in de bloemengroep. Ook 
had zij zich mede verbonden als gastlid 
aan de Oudkatholieke Parochie H.H. 
Barbara en Antonius in Culemborg, al-
waar de aalmoezenier Duivenvoorde 
inmiddels als Pastoor was benoemd. 
Op 30 december jl. werd Nan fataal 
getroffen door een herseninfarct. Op 
Nieuwjaarsmorgen is zij rustig en vredig 
ingeslapen. Nan's devies was, en zij 
droeg dat ook uit, dat de liefde het be-
langrijkste is. Op haar uitvaart in Cu-
lemborg zong men: ‘Waar liefde men-
sen samenvoegt worden stenen een 
paleis, de stille straat een lentetuin, de 
hel een paradijs’. Veel dank Nan voor al 
je liefde en toewijding. Nan rust naast 
Ernst in Soesterberg. 

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. 
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Familieberichten 

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 Loeki Grasveld 

 Pip Grasveld 

 Balt Grasveld 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van : 

 Gijsbertha Bakker – Schothorst, 90 jaar, H. Kamerlingh Onnesweg 76-G 

 René Hoppenbrouwers, 70 jaar, Brediusweg 79 

 Cristina Groote – Koopmanschap, 93 jaar, Mezenlaan 19 B-19 

 Wilhelmus Hageman, 88 jaar, Brinklaan 76 C5 

 Maria Krijnen – de Dood, 88 jaar, Brinklaan 39D 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adventsactie - Hoop voor moeder en kind 

Wie moeder is geworden, weet dat je 
leven daarmee wezenlijk verandert. 
Opeens, van het ene moment op het 
andere, maak je deel uit van iets gro-
ters. In onze kinderen wordt geschie-
denis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo 
brengen onze kinderen hoop. Hoop op 
een toekomst die de onze zal overstij-
gen. Hoop dat onze kinderen een ver-
schil ten goede zullen maken. Hoop 
ook, dat zij het Licht van de wereld in 
zich zullen dragen, net als destijds die 
kleine baby in Bethlehem…  

Adventsactie zet in 2018 vier bijzondere 
projecten in het Licht van advent: ze 

koesteren alle vier moeders en kin-
deren. 

De collecte op de eerste Advent zon-
dag, 2 december, zal ten goede komen 
van de Adventsactie maar u kunt na-
tuurlijk uw gift natuurlijk ook overmaken 
op IBAN: NL89 INGB 065 310 0000 
T.n.v.: Adventsactie, Den Haag. 

Meer informatie over de 4 projecten 
kunt u vinden op de website adventsac-
tie.nl en op het prikbord achter in de 
Mariakerk. 

Namens de MOV, 
Vincent Veen 
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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@planet.nl 

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        06 21883264 

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

woensdag 9.30 - 12.00 uur  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   693 6906 

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 


