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Woordje van de pastoor 
In het Woord was leven! 
De dag van Kerstmis nadert nu weer 
snel. Een dag die elk jaar weer een bij-
zondere glans heeft. Kerst draagt de 
belofte in zich van licht en warmte, 
waardoor al weken van tevoren het ver-
langen naar dat feest wordt opgewekt.  

Kerstmis is een feest van licht. Maar 
waarom eigenlijk? Wat wil het zeggen 
dat bij de gedachte aan Kerstmis altijd 
lichtjes in ons opkomen? Daarvoor 
moeten wij naar de kerstverhalen in het 
Evangelie. Lucas vertelt ons over de 
herders aan wie een engel, een bood-
schapper van God, verschijnt. Hij ver-
kondigt hun de blijde boodschap. En de 
herders, die in de nacht bij hun kudde 
waakten, worden opeens omstraald 
door de heerlijkheid van de Heer. Door 
de geboorte van Jezus worden zij dus 
van het duister naar het licht gebracht. 
(Lc. 2,8-20) 

Ook de evangelist Johannes beschrijft 
dat. Hij schrijft: “In het Woord was leven 
en het leven was het licht van de men-
sen.” En even verder: “Het Woord is 
vleesgeworden en het heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid 
aanschouwd.” (Joh. 1,1-18). Ook bij 
Johannes dus heerlijkheid en licht. Hij 
maakt duidelijk dat het Woord van God 
leven in zich draagt, een leven dat 
mensen licht verschaft, zoals ook in 
psalm 119 wordt gebeden: “Uw Woord, 
Heer, is een lamp voor mijn voeten, een 
licht op mijn pad.” 

Het licht van Kerstmis is dus het Woord 
van God. En is dat ook niet ónze erva-
ring? Dat het Woord van de Heer als 
een licht schijnt op ons leven, duidelijk 
maakt welke de rechte wegen zijn, een 
weg wijst naar het huis van de Vader 
om elkaar daar te vinden als broeders 

en zusters? Dat is de kracht van Gods 
Woord. Dat is het leven dat wij van God 
mogen ontvangen. Niet voor niets ke-
ren wij daarom, elke keer dat wij sa-
menkomen, terug naar dat Woord van 
God; dat de lichtbron is van ons leven. 

In Jezus is Gods Woord in alle helder-
heid onder ons gekomen. Hij is het 
mens geworden Woord van God. Je 
zou kunnen zeggen: God houdt niets 
voor ons achter, legt zijn boodschap 
helemaal voor ons open. Hij biedt ons 
heel tastbaar zijn leven, nieuw leven 
aan in zijn Zoon, het kind van Bethle-
hem; een kind dat ons ieder jaar weer 
mag ontroeren; een kind om bij neer te 
knielen: “Komt, laat ons Hem aanbid-
den!” Dankbaar dat Hij zijn leven met 
ons wil delen, dankbaar dat Hij als een 
licht onze wegen verlicht. 

Die glans ligt er over het feest van 
Kerstmis. Op die manier is Kerstmis 
ook dit jaar weer voor ons een groot 
feest. Ik wens u allemaal Zalig Kerst-
feest toe! 

 

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril 
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Van de bestuurstafel 
Wanneer u dit leest is het alweer de-
cember en komt het einde van het jaar 
in zicht. 

Voor velen is december een maand van 
gezelligheid en huiselijkheid maar ook 
zullen er zijn, die de maand het liefst 
overslaan. Voor allen echter een tijd om 
terug te kijken op het afgelopen jaar en 
alvast te mijmeren over het nieuwe jaar 
dat met rasse schreden nadert. 

Binnen de muren van onze kerken 
wordt al hard gewerkt om alle concer-
ten en Eucharistievieringen voor te be-
reiden en alles klaar te maken voor u., 
zodat wij allen weer kunnen genieten 
van de kerstsfeer in onze kerken en het 
warme samenzijn. 

Ook aan de bestuurstafel kijken wij te-
rug op een bewogen en druk jaar. 

De sluiting van de Jozefkerk en alles 
wat daarbij kwam kijken. 

Het Steinmeyerorgel, dat ongewenste 
bezoekers in de vorm van houtworm 
had en daarvoor een uitgebreide be-
handeling heeft ondergaan. 

De koorzolder van de Vitus, die ingrij-
pend is verbouwd naar ieders wens. 

De nieuwe telefooncentrale waardoor 
de bereikbaarheid van de parochie ge-
borgd is. Nu moeten we nog hard wer-
ken aan één parochiesecretariaat. De 
nieuwe privacy wet waardoor we voor 

veel vrijwilligers een bewijs van goed 
gedrag moeten aanvragen. 

Het nieuwe administratiesysteem dat er 
binnenkort gaat komen, vraagt een gro-
te inzet van diegenen die er mee gaan 
werken. 

Hoe gaan wij onze parochianen boeien 
en binden aan onze gemeenschap de 
komende jaren. Hierover wordt hard 
nagedacht en het eerste idee voor een 
jongerenproject is al gelanceerd “de 
Passion” in 2020. 
Per 1 januari 2019 treedt Leny West-
geest af als secretaris van het paro-
chiebestuur. Wij danken haar zeer voor 
de vele jaren van enorme inzet voor de 
parochie. 

Wij gaan vol goede moed het nieuwe 
jaar tegemoet en hopen dat alle vele 
handen, die er dit jaar zijn geweest, er 
ook volgend jaar weer zijn en misschien 
voelt u zich geïnspireerd om ook mee 
te helpen. 

Wij wensen u een gezegend en sfeer-
vol Kerstfeest toe en voor 2019 veel 
gezondheid en liefde voor elkaar. 

 

Namens het bestuur, 

Karin Veen 
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Kerstliederen zingen in verzorgingshuizen 
Evenals vorige jaren willen we met een 
groep mensen uit onze parochie op 
Kerstochtend weer kerstliederen zingen 
in twee verzorgingshuizen. Het is een 
mooi gebeuren, dat zowel de bewo-
ners, verzorgers als de zangers vreug-
de verschaft. Vanaf 8.45 uur trekken we 
in huize ‘Godelinde’ door de gangen. 
Na een korte koffiepauze gaan we dan 
naar de ‘Zandzee’ waar we vanaf 10.30 
uur in de eetzaal beneden ‘optreden’. 
We zingen eenvoudige en bekende 

kerstliederen waar je niet voor hoeft te 
oefenen. Er zijn boekjes met de tek-
sten. Als je mee wilt doen (ook kinderen 
zijn van harte welkom): graag uiterlijk 
zondag 23 december opgeven bij  

Titia en Bruno Nagel, 
tel. 6919988 of per e-mail: 
br.nagel@planet.nl 
 

 

 

Meetafelen 
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: 

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 tele-
foonnummer uiterlijk woensdag vóór 
13.00 uur in de brievenbus van het 

Pastoraal Centrum Brinklaan 42, Bus-
sum te doen. Graag met gepast geld 
betalen. 

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

Anita van Ginkel, 035-5435369 / 06-
14448535 
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Verdieping  
Wie is mijn naaste? 
‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ 
staat er in Mattheüs 22,39. Maar wie is 
mijn naaste? Ons antwoord op die 
vraag is vaak: ‘Mijn naasten zijn alle 
mensen met wie ik op deze aarde sa-
menleef, vooral degenen die ziek zijn, 
hongerlijden, sterven en in nood verke-
ren.’ Dat is echter niet het antwoord dat 
Jezus geeft. Als Jezus het verhaal ver-
telt van de barmhartige Samaritaan (zie 
Lucas 10,29-37), als antwoord op de 
vraag: ‘Wie is mijn naaste?’, vraagt Hij 
tot slot: ‘Wie van die drie is naar uw 
mening de naaste geweest van de man 
die in handen van de rovers was geval-
len?’ De naaste is niet de man die be-
roofd en half doodgeslagen langs de 
kant van de weg ligt, maar de Samari-
taan. Die ‘ging naar hem toe, goot olie 
en wijn op zijn wonden en verbond ze. 
Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier 
en bracht hem naar een herberg, waar 
hij hem verder verzorgde.’ Mijn naaste 
is degene die naar mij toekomt! 

Naar anderen toe gaan 
We worden ‘naasten’ voor elkaar als we 
naar elkaar toe willen gaan. Er zijn heel 
veel scheidingslijnen die de wereld ver-
delen: tussen zwarte en witte mensen, 
tussen homo’s en hetero’s, jongeren en 
ouderen, zieken en gezonden, gevan-
genen en mensen in vrijheid, joden en 
niet-joden, moslims en christenen, pro-
testanten en katholieken, katholieken 
van de Griekse en van de Latijnse ritus. 

Er valt veel te overbruggen. We zijn 
druk in de weer in onze eigen kring, bij 
onze eigen mensen en onze eigen za-
ken. Als we af en toe eens het initiatief 
nemen om over te steken en te zien 
wat er aan de andere kant gebeurt, dan 
zouden we naasten kunnen worden. 

De afstand overbruggen 
Iemands naaste worden betekent dat je 
de afstand tussen jou en de ander 
overbrugt. Zolang we te ver van elkaar 
verwijderd zijn en elkaar niet in de ogen 
kunnen kijken, ontstaan er allerlei ver-
keerde voorstellingen en ideeën. We 
geven mensen bijnamen, we maken 
grappen over hen, we bedelven hen 
onder onze vooroordelen. We vermij-
den direct contact, alsof ze onze tegen-
standers zijn. Wat we over het hoofd 
zien is, dat ze op dezelfde manier lief-
hebben als wij, dat ze net als wij geven 
om hun kinderen, en net als wij ziek 
kunnen worden en sterven. We verge-
ten dat ze onze broeders en zusters 
zijn. We behandelen hen als dingen 
waarmee we kunnen doen en laten wat 
we willen. 

Pas als we de moed hebben om over te 
steken en de ander in de ogen te kij-
ken, kunnen we zien dat we kinderen 
van dezelfde God zijn en allemaal deel 
uitmaken van dezelfde mensenfamilie. 

Uit Henri Nouwen: “Brood voor onder-
weg” 

.
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Kerst met de MAMAS
U heeft een tijdje niets meer gehoord 
over de MAMAS, na de geslaagde col-
lecte tijdens de jubileumviering dit voor-
jaar. 

De MAMAS zijn Zuid-Afrikaanse vrou-
wen (veelal zelf moeder), die zich inzet-
ten voor straatkinderen, wezen vaak, 
maar ook kinderen die door hun ouders 
in de steek zijn gelaten. Ze vangen ze 
op in tehuizen, zodat ze veilig zijn, ze 
naar school gaan, goed te eten hebben 
en ook fatsoenlijke kleren aan hun lijf 
hebben. 

Onze parochie gaat 
de opbrengst van de 
kerstcollectes (24/25 
december) bestem-
men aan het goede 
werk van de MA-
MAS. 

Dus komt allen met blij gemoed naar de 
kerstvieringen en vergeet de collectes 
niet voor dit goede doel! 

Arnold van Velzen 

 

Taizé viering in de Mariakerk 
Op 2 januari wordt in de Koepelkerk 
een Taizé viering gehouden. Deze 
maakt deel uit van een maandelijkse 
serie die onder de noemer Songs & 
Silence vanuit de Protestantse Ge-
meente Bussum zijn georganiseerd. 
Ook veel parochianen zijn bij deze vie-
ringen betrokken, als begeleider, zan-
ger of bezoeker. Zo mogen we samen 
de stilte, liederen en licht delen. 

De viering begint om 20.00 uur. Vanaf 
19.00 is de kerk open en kunt u de lie-
deren al inoefenen onder leiding van 
onze dirigent Karin Kuijper - Bouw-
meester. Voor wie dat wil is er na af-
loop koffie, thee en ontmoeting. Ken-
nismaken? Wees welkom! 

André Bauke Kuijper-Bouwmeester (06-
51327191) 
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Kerstmis 1962 
Het was behelpen en nog eens behel-
pen daar op die twee piepkleine zolder-
kamertjes alwaar wij, na onze huwe-
lijksdag, onze intrek hadden genomen. 
En, zoals het in 1962 nog de gewoonte 
was, moest je als vrouw zijnde je baan 
opzeggen wanneer je ging trouwen. 
Ook ik had dus mijn baan als gezins-
verzorgster opgezegd. De stelregel 
was: de man zorgde voor het inkomen 
en de vrouw had als taak huisvrouw te 
zijn, haar man te behagen en, zo moge-
lijk, in de toekomst moeder te worden. 

Na negen maanden getrouwd te zijn 
raakte ik zwanger. Een nieuw tijdperk 
brak aan om naar toe te leven. Uitzicht 
op meer woonruimte konden wij wel 
vergeten. Daar was geen kijk op. De tijd 
was daar dat ik uitgerekend was, begin 
december. De winter had al vroeg z’n 
intrede gedaan. De ijsbloemen stonden 
dik op de raampjes, want wij hadden 
geen verwarming in ons slaapvertrekje. 

In de nacht van twee op drie december 
werd onze kleine geboren. Een dochter. 
De blijdschap kon niet op. 

En zo het in die tijd ook nog gebruikelijk 
was moest een kind zo snel mogelijk, 

als het ware “hals over kop”, gedoopt 
worden. Stel je voor dat … De afspraak 
daarvoor werd gemaakt. Op drie de-
cember in de middag zou onze dochter 
het Heilig Doopsel ontvangen uit de 
handen van pastoor Zuidberg in de Ma-
riakerk. Als moeder zijnde was je daar 
toen – helaas – niet bij. 

Ik hees onze kleine in haar doopjurkje 
en daarna toog mijn man met haar en 
met de Peter en Meter op weg naar de 
kerk. 

Het vroor dat het kraakte. Er lag een 
pak sneeuw en er stond een snijdende 
oosterwind. Maar vooruit, met de taxi 
was het wel te doen. 

Op kerstavond ging ik naar de nacht-
mis. Mijn man paste op onze kleine. Ik 
was nog steeds diep onder de indruk 
van al het grote gebeuren. Ik voelde mij 
die avond boven al het aardse uitgetild, 
alsof ik een Kerstkind had gekregen. 

Ja, ik denk dat voor mij, die kerstnacht 
1962, één van de mooiste was van mijn 
leven! 

Corrie Bloks – v.d. Maeden 

 

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 2019 tot en met de zomervakantie 
zijn als volgt (telkens van 19.30 uur tot 

21.00 uur in de pastorie op de zondag-
avond)  

• 27 januari  
• 24 februari  
• 24 maart 
• 28 april  
• 26 mei  
• 30 juni 

Uw aanwezigheid doet ertoe. De wer-
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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 gezellig een kijkje 
nemen. Je wordt er een rijker mens van 
en je leert ook zo je mede-parochianen 
beter kennen.  

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

 

Super gewone mensen gezocht 
Hebreeën 13:2: “hierdoor hebben 
sommigen onwetend engelen geher-
bergd.” 
Ieder kind verdient het om veilig op te 
groeien. Soms kan een kind tijdelijk niet 
meer bij de eigen ouders wonen. Zo’n 
kind verdient een kans om in een ge-
zinssituatie te worden opgevangen of 
op te groeien, zoals in een pleeggezin. 
Pleegouders zijn van onschatbare 
waarde én heel hard nodig!  

Er zijn landelijk, ook in Gooi en Vecht-
streek, alleen te weinig pleegou-
ders/pleeggezinnen om kinderen op te 
kunnen vangen die tijdelijk niet bij hun 
eigen ouders kunnen wonen. 

Pleegouder zijn, wat houdt dat in? 

Als pleegouder kunt u het verschil ma-
ken in het leven van een kind. U zorgt 
ervoor dat een kind kan opgroeien in 
een veilige gezinssituatie. U biedt vei-
ligheid en een tijdelijk thuis. Pleegouder 

zijn kan in verschillende vormen. Soms 
is dat 1 weekend per maand, een va-
kantie, misschien een jaar of langdurig. 
Wanneer mogelijk gaat het kind terug 
naar eigen ouders. Maar het kan ook 
zijn dat het kind bij het pleeggezin blijft 
tot hij/zij volwassen is. 

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over pleegouder-
schap? Denkt u erover om pleegouder 
te worden? 

Op www.pleegoudergv.nl vindt u meer 
informatie. Voor algemene (landelijke) 
informatie over pleegzorg en pleegou-
ders, ga naar 
www.supergewonemensengezocht.nl. 
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Amalia  
Donderdag 17 januari 2019, 14 uur: 
Nederland en WO I - Een klein konink-
rijk op een verscheurd continent 

Op 11 november 2018 was het 100 jaar 
geleden dat er een eind kwam aan de 
Eerste Wereldoorlog. In vele landen 
vonden herdenkingsplechtigheden 
plaats. In kranten en op TV werd er 
veel aandacht aan besteed. Maar toch: 
wat weten wij in Nederland eigenlijk 
over die oorlog? Nederland bleef neu-
traal; de vreselijke veldslagen van die 
‘Grote Oorlog’ gingen aan ons land 
voorbij. WO I was echter een belangrij-
ke breuk in de geschiedenis van Euro-
pa, en dus ook van Nederland: eeu-
wenoude dynastieën kwamen ten val; 
drie grote multinationale rijken vielen 
uiteen; de kaart van Europa veranderde 
drastisch. De laatste Duitse keizer, Wil-
helm II, vond bij ons politiek asiel. Prof. 
dr. Jacco Pekelder laat zijn licht schij-
nen over de gevolgen van WO I, voor 
Europa en voor Nederland. 

Waar: Spieghelwijck, Iepenlaan 354a 
Bussum.  

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

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

 

 

 

 

 

 

Prinses Juliana bezoekt Wilhelm II op 
Huis Doorn, 1938 (Collectie Huis 
Doorn) 

 

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

• 10 januari:  

“Volk van God en een Beloofd Land?” 
door Nico den Bok. Om 20:00 uur in het 
Spieghelhuis. 

• 17 januari:  

“Israël: 70 jaar een oplosbaar conflict” 
door Nabil Sahhar / Hanna Luden. Om 
20:00 uur in het Spieghelhuis. 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 

 

K.B.O. bericht
Op 28 januari is de KBO-viering om 
10.30 uur in de Sloep. Voorganger de 
heer Jos Baaij. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom! 

Namens de K.B.O., 

Greetje Pool
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Avondgebed voor vrede in de week voor de eenheid  
Evenals vorige jaren verzorgt de Oe-
cumenische Werkgroep Avondgebed 
voor Vrede op woensdagavond in de 
gebedsweek voor de eenheid een 
avondgebed voor eenheid en vrede, in 
samenwerking met de protestantse 
gemeente Bussum. Dit avondgebed in 
januari is afwisselend in de Mariakerk 
en in de Verlosserkerk. Dit jaar is de 
Mariakerk aan de beurt. Het thema van 
de gebedsweek is dit jaar: ‘Recht voor 
ogen’. Het thema, gebaseerd op het 
Bijbelboek Deuteronomium (16: 20), is 
aangedragen door christenen uit Indo-
nesië. Juist in deze tijden van ver-
deeldheid tussen gelovigen, tijden van 

onrecht, oorlog en geweld, is het sa-
men bidden om gerechtigheid, vrede en 
verzoening in onze wereld op zijn 
plaats.  

U bent van harte welkom bij dit avond-
gebed op woensdag 23 januari om 
19.30 uur in de Mariakerk.  

Namens de Werkgroep Avondgebed 
voor Vrede, 

Bruno Nagel 

 

 

 
 

Kerstverhaal 
EEN WITTE KERST 
 door Godfried Bomans 

Er was eens een man die het kerstfeest 
grondig wilde vieren.  

Hij haalde een laddertje uit de schuur 
en spande langs het plafond de rode 
papieren slingers die daarvoor garant 
zijn. Aan de lamp hing hij een van die 
rode bellen, die opgevouwen weinig 
lijken, maar naderhand nog aardig 
meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij 
had hiervoor urenlang over drie winkels 
verdeeld in de rij gestaan, maar het zag 
er dan ook goed uit. Naast elk bord stak 
hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan 
je er tien in een doos koopt, en klapte in 
zijn handen. Dit was het teken om bin-
nen te komen. Zijn vrouw en kinderen, 
die al die tijd in de keuken elkaar met 
een verlegen glimlach hadden aange-
keken, kwamen bedremmeld binnen. 

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet 
moeten doen." 

Maar omdat hij het toch gedaan had 
gingen ze blij zitten en keken elkaar 
warm aan. 

"En nu gaan we niet alleen smullen," 
zei de man, " we moeten ook beseffen 
wat er nu eigenlijk gebeurd is." 

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle 
herbergen afliepen, maar nergens was 
er plaats. Maar het kind werd ten slotte 
toch geboren, zij het in een stal. En 
toen begonnen ze te eten, want nu 
mocht het, al was er dan veel ellende in 
de wereld. 

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vie-
ren en zo hoort het eigenlijk." En daarin 
had hij gelijk. En zij verwonderden zich 
over de hardvochtigheid van al die her-
bergiers, maar het was ook tweedui-
zend jaar geleden moet je denken, zo 
iets kwam nu niet meer voor. En op dat 
ogenblik werd er gebeld. De man legde 
de banketstaaf die hij juist aan de mond 
bracht, verstoord weer op zijn bord. 
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"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook 
altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, 
sloeg de kruimels van zijn knie en slofte 
naar de voordeur. 

Er stond een man op de stoep met een 
baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg 
of hij hier ook schuilen mocht, want het 
sneeuwde zo. Het was namelijk een 
witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te 
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De 
beide mannen keken elkaar een ogen-
blik zwijgend aan en toen werd de een 
door een grote drift bevangen. "Uitge-
rekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er 
geen andere avonden." En hij sloeg de 
deur hard achter zich dicht. Maar terug 
in de kamer kwam er een vreemd ge-
voel over hem en de tulband smaakte 
hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," 
zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet 
niet wat."  

Hij liep terug naar de stoep en keek in 
de warrelende sneeuw. Daar zag hij de 
man nog juist om de hoek verdwijnen, 
met een jonge vrouw naast zich, die 
zwanger was. 

Hij holde naar de hoek en tuurde de 
straat af, maar er was niemand meer te 
zien. Die twee leken wel in de sneeuw 
te zijn opgelost. Want het was, zoals 
gezegd, een witte Kerst.  

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij 
bleek en er stonden tranen in zijn ogen. 
"Zeg maar even niets," zei hij, "die wind 
is wat schraal, het gaat wel weer over." 
En dat was ook zo, men moet zich over 
die dingen kunnen heen zetten. Het 
werd nog een heel prettig Kerstfeest, 
het was in jaren niet zo echt geweest. 
Het bleef sneeuwen, de hele nacht door 
en zelfs het kind werd opnieuw in een 
schuur geboren. 
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Concertagenda

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. 

ViJoS tovert Koepelkerk om in winterse sferen 
• Zaterdag 22 december zal Show- & Marchingband ViJoS een mooi en sfeervol 

winterconcert geven in de Koepelkerk op de Brinklaan te Bussum.  

In een gezellig versierde kerk kunt u genieten van een prachtig concert, waarbij 
ViJoS - dankzij een mooie mix van licht klassieke stukken en kerstnummers - u 
helemaal in de winterse sferen brengt.  

Het welbekende winterconcert organiseert ViJoS al jaren in Bussum. Ditmaal 
voor het eerst in de Koepelkerk. U bent dan ook van harte uitgenodigd om te 
komen genieten van deze mooie muziek in een prachtige ambiance! Het con-
cert start om 20:00 uur, inloop is vanaf 19:30 uur. U kunt het concert gratis be-
zoeken.  

Het orkest staat onder leiding van dirigent Christian de Jongh, die debuteert bij 
ViJoS.  

Meer informatie over ViJoS: www.vijos.nl  
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 Kinderpagina 

 
Het is december en de adventstijd is begonnen. 

Advent is de voorbereidingstijd voor Kerstmis. De Ad-
ventstijd duurt vier weken. In de kerk zie je de ad-
ventskrans, een krans van groene takken met daarop 
vier kaarsen. Vier zondagen lang steken wij telkens 
één kaars meer aan, wij maken het steeds een 
beetje lichter om ons heen. Als alle vier de kaarsen 
branden, weet je dat het bijna kerstmis is. 

 

Met Kerstmis gebeurt er veel in onze kerk. Hij wordt mooi versierd, er zijn veel kaar-
sen en we horen net zoals vorig jaar het verhaal van het kindje in de kribbe, de her-
ders, de engelen en de sterren. 

 

Dominee Stephan de Jong heeft een mooi verhaal geschreven over een ster. Lees 
maar. 

 

De ster die de weg kwijt was. 
 

De ster moest de wijzen uit het Oosten de weg wijzen 
naar het kerstkind, maar hij was de weg kwijt. Hij vroeg 
een buur-ster of die de weg naar het Kerstkind wist, 
maar die wist niets van een Kerstkind. Hij vroeg een 
adelaar of hij de weg naar het Kerstkind wist, maar die 
wist niet eens wat een weg was. Tenslotte vroeg hij het 
aan de kleine merel. Die zei: “als je de weg kwijt bent, 
luister dan naar de stem van je hart.” De ster luisterde, 
maar hoorde eerst niets. Even later hoorde hij iets heel 
zachts. Nog wat later hoorde de ster een liedje dat zijn 
moeder hem ooit had geleerd: “je hoeft niet bang te 
zijn…” Ineens zag de ster de weg naar het Kerstkind. 
Als je niet meer bang bent, zie je altijd een weg.  
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Zie je deze kaarsjes,  

één ervan mag aan, 

elke week een kaarsje meer, 

het kerstfeest komt eraan. 

 

Kijk eens naar de kaarsjes, 

het feest komt dichterbij, 

het lichtje brandt niet meer alleen, 

er komt een tweede bij. 

 

Een kleine rij van kaarsjes, 

ze geven steeds meer licht, 

het derde kaarsje brandt nu ook, 

ze brengen een bericht. 

 

Nu branden alle kaarsjes, 

wil je hun boodschap horen, 

we gaan nu bijna vieren 

dat Jezus is geboren. 

 

Coby Poelman 
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Liturgisch rooster 

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   

A’hof 17:00 uur Communieviering / Jozefkoor J. Baaij 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
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 
maandag 24 december   

Maria 19:00 uur Gezinsviering / Jeugdkoor Pastoor C. Fabril 

Maria 21:30 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan A. Geria 

Vitus 17:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril 

Vitus 20:30 uur Eucharistie / Ceciliakoor / N Pastoor M. Costa 

Vitus 23:00 uur Eucharistie / Ceciliakoor / L Pastoor C. Fabril 

dinsdag 25 december  -  1ste Kerstdag   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan M. Sendecki 

Maria 14:30 uur Kindje wiegen  

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

Vitus 14:00 uur Kindje wiegen Pastoor C. Fabril 

woensdag 26 december – 2de Kerstdag   
Maria (blank) Geen viering  

Vitus 9:30 uur Eucharistie / Vituskoor N/L Pastoor C. Fabril 
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zaterdag 29 december   
Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 30 december  -  Heilige Familie   
Maria 10:00 uur Eucharistie/ Gregoriaans Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie/KND/Ceciliakoor/N Kapelaan M. Sendecki 
maandag 31 december   

Vitus 19:00 uur Oudjaar / Ceciliakoor Pastoor M. Costa 

dinsdag 1 januari   
  

Maria 10:30 uur Eucharistie / Mariakoor & 
Nieuwjaarsreceptie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Nieuw jaar / Ceciliakoor Pastoor C. Fabril 
zaterdag 5 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
zondag 6 januari  -  Openbaring des Heren (Driekoningen) 

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Vituskoor N/L Pastoor M. Costa 
zaterdag 12 januari     

A’hof 17:00 uur Communieviering / 
 Jozef Dameskoor B. Nagel 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
zondag 13 januari  -  Doop van de Heer   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie/KND/Ceciliakoor N/L Kapelaan A. Geria 
zaterdag 19 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
zondag 20 januari  -  2e zondag door het jaar   

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

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

Vitus 12:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril 
woensdag 23 januari     

Maria 19:30 uur Avondgebed voor Vrede / Cantor Parochianen 
zaterdag 26 januari     

A’hof 17:00 uur Communieviering /  
Jozef Dameskoor J. Langendorff 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
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zondag 27 januari  -  3e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie/KND/Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa 
zaterdag 2 februari     

Maria 17:00 uur Vesper / Cantor Parochianen 

Vitus 17:30 uur Maria Lichtmis / Vituskoor N/L Pastoor C. Fabril 
zondag 3 februari  -  4e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Minikerkendag  

Maria 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie /KND/Ceciliakoor 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 
Huize Patria iedere 2e en 4e zaterdag van de maand om 10.30 uur 
Ravelijn iedere vrijdag 10:00 uur 
Veste iedere vrijdag 10:15 uur 
 

Inleverdata kopij  
 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

1 Vasten 4 januari 25 januari 
2 Pasen 1 maart 22 maart 
3 Pinksteren 3 mei 24 mei 
4 Zomer 21 juni 12 juli 
5 Opening 16 augustus 6 september 
6 Herfst 4 oktober 25 oktober 
7 Kerst 22 november 13 december 

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

Onderscheiding voor Els Eijsvogel 
Op 25 november, niet alleen het feest van Christus Koning van het Heelal, maar 
ook het feest van St Cecilia, trad ons Ceciliakoor naar voren om enkele slotliederen 
te zingen. Bij die gelegenheid werd Els Eijsvogel onderscheiden met de gouden 
draagmedaille en –speld van de St. Gregoriusvereniging (voor liturgische kerkmu-
ziek) voor haar 40-jarig lidmaatschap van ons Ceciliakoor. Nogmaals van harte ge-
feliciteerd Els! 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 
Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 
Ñ 30 september is Sara-Else Gatsma dochter van Marnix Gatsma en Marielle 

Gatsma-Stoelinga, gedoopt tijdens de zondagse eucharistieviering door ka-
pelaan Maciej Sendecki. 

In het huwelijk getreden zijn: 
¤ De heer E.L.K. Gibson en mevrouw S.D.M. de Hart, op 31 augustus 

Gevormd en opgenomen in onze kerkgemeenschap: 
¤ Op 30 september is, eveneens tijdens de zondagse eucharistieviering door 

kapelaan Maciej Sendecki, opgenomen in de onze kerkgemeenschap en te-
vens gevormd: Marnix Gatsma.  

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 
= Mevrouw Maria Catharina Theodora Lakeman – van Hulst (99 jaar) op 22 

oktober 

= Mevrouw Antonia Agatha Maria (Ankie) Tromp - Jansen (95 jaar) op 27 ok-
tober 

 

 

 



 
  

20 
 

  

Mariaklanken 

Kerst-Gezinsviering en Kindje Wiegen 
De ezel balkte wellekome 

de os die loeide stille nacht  

toen een engel heel voorzichtig  

het kindje naar de aarde bracht. 

 

De vogels zongen in de bomen 

de schapen blaatten in het dal 

zeg herders - hebt gij 't al vernomen  

van het kindje in de stal? 

 

De wolven lieten huilend horen  

dat ze de ster hadden gezien  

er is een kindeke geboren 

een koningskindje bovendien. 

 

Nog steeds op deze grote aarde  

zingen er dieren in de nacht  

over 't wonder in de kribbe  

waarop al zó lang werd gewacht.    

Ook in de Mariakerk wordt het straks weer kerstmis.  

Op maandagavond 24 december om 19.00 uur is er een gezinsviering. Ons jeugd-
koor zingt oude bekende en nieuwe kerstliedjes. De viering is bedoeld voor jong en 
oud en iedereen is van harte welkom. 

Speciaal voor de allerkleinsten is er op eerste kerstdag, 25 december om 14.30 
uur kindje wiegen.  

Het kerstverhaal wordt voorgelezen, er worden kerstliedjes gezongen en wie dat wil, 
mag verkleed komen als herder, schaap of engel. Als je wil mag je ook meespelen 
in het kerstspel.  

Kom je ook? En neem gezellig oma en opa mee.  
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Nieuwjaarsreceptie 
Het locatieteam van de Mariakerk 
wenst u gezegende kerstdagen en voor 
het nieuwe jaar frisse vooruitzichten, de 
pit om ze aan te pakken, de kracht om 
ze waar te maken en heel veel tijd om 
er van te genieten. 

Op 1 januari bent u na de viering van 
harte welkom om elkaar een goed 
nieuwjaar te wensen onder het genot 
van een kopje koffie. 

 

 

 

 

 

 

Oorlogsweeskinderen
Bouw multifunctionele hal Masindi 

Dankzij uw hulp is men bij de Blessed 
Damianschool druk bezig met de bouw 
van de nieuwe hal. Langs deze weg 
willen wij u de vorderingen van de bouw 
laten zien. Uw steun is echter nog hard 
nodig. Wilt u ook meedoen, uw gift is 

van harte welkom op rekeningnummer: 
NL38INGB0002465561 t.n.v. Parochie 
van de Heilige Drieëenheid te Bussum 
o.v.v. oorlogsweeskinderen. 

Alvast onze hartelijke dank voor uw bij-
drage.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Vieringen onder leiding van Parochianen
Al vele jaren bestaat in de Mariakerk de 
Werkgroep Vieringen onder leiding van 
Parochianen.  

De werkgroep verzorgt ieder jaar de 
Advents- en Vastenoverwegingen op 
maandagavond. In het verleden heeft 
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de werkgroep ook Woord- en Commu-
nievieringen op zondag verzorgd. De 
bedoeling van deze werkgroep is: in de 
kerk ook de geloofsinspiratie van de 
leken aan het woord te laten komen.  

Wij werken altijd samen aan een vie-
ring. Dat is een mooie ervaring, waarbij 
wij ook groeien aan elkaar. Als dit 
nummer van Klankkleur verschijnt zijn 
de Adventsoverwegingen al bijna voor-
bij.  

Wij gaan ons na Nieuwjaar richten op 
de Vastenoverwegingen. 

De werkgroep heeft in de loop van de 
jaren een wisselende samenstelling 
gehad. Recent is Aafke Verheijen de 
werkgroep komen versterken en begin 
oktober heeft Ank Geitenbeek vanwege 
haar hoge leeftijd afscheid genomen 

van de werkgroep. Dat vinden wij heel 
spijtig, want Ank had altijd een heel 
mooie en pittige inbreng in onze ge-
sprekken. Wij zullen haar waardevolle 
eigen benadering van de thema's moe-
ten missen. Wij zijn Ank heel dankbaar 
voor haar fijne deelname aan het 
groepsgebeuren en wensen haar veel 
sterkte in het proces van ouder worden.  

Werkgroep Vieringen onder leiding van 
Parochianen:  

Martha van Eijden, Lia van der Flier, 
Marieke Middelhoff, Bruno Nagel, Til 
van Overbeek, Aafke Verheijen. 

In Memoriam Anne Snoek-Jansen 
Anne Jansen werd in 
een boerengezin met 
acht kinderen in 
Bergharen geboren. 
Het was 10 oktober 
1918 en één maand 
vóór het einde van 
de 1e Wereldoorlog. 
'Ik bracht de vrede', 

mocht ze later graag zeggen. En wat 
was ze trots op haar mooie geboorte-
dorp in het Land van Maas en Waal 
met de molen op de berg en het Maria-
kapelletje…. Al op jonge leeftijd ging 
Anne als dienstmeisje naar Bussum, 
het was hard werken in grote gezinnen. 
Vaak voelde zij zich nog kind onder de 
kinderen, vond ze zelf. In de avonduren 
volgde ze een opleiding kraamverple-
ging bij het Wit Gele Kruis. Zo fietste zij 
als kraamzuster heel het Gooi door om 
overal te kramen. Als de dokter niet op 
tijd was deed zij zelf wel de bevalling. 
Anne kon boeiend vertellen over die tijd 
en ze was maar wát trots op al haar 

baby’s en gezinnen. En zo gebeurde 
het ook dat ene Henk Snoek langs de 
deuren kwam om met paard en wagen 
boerderijmelk uit te venten. Zij maakte 
een afspraakje met hem bij de Koepel-
kerk, ze wandelden dan de Brediusweg 
op en af en … de verkering was aan. Zij 
trouwden in 1951, en er werden 10 
Snoekies geboren! Een druk leven voor 
Anne, want Henk was op de boerderij 
en zomers was er ook nog veel te doen 
met de groenten in de volkstuin. Toch 
was er ook wel tijd voor leuke uitstap-
jes, naar Artis, fietsen door het Gooi, 
naar Oud Valkeveen en de ‘Koeienzee’. 
Anne was altijd heel werkzaam en ac-
tief, maar hield zich ook graag bezig 
met koekjes bakken, naaien en breien. 
Ze werd lid van het KVG in de Sloep en 
de Land- en Tuinbouw Vrouwen. Ze 
deed ook vrijwilligerswerk in de paro-
chie, ging op ziekenbezoek en hielp bij 
de kerkdienst in de Veste. Ook de 
bloementuin stond er altijd prachtig bij. 
Helaas is Henk in november 1993 over-
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leden. In 2005 verhuisde zij naar een 
aanleunwoning van De Schans. Daar 
mocht ze graag kaarten maken, koers-
ballen, rummikuppen, naar de bingo en 
de kerkdienst op vrijdag. Onder de me-
debewoners had zij veel leuke contac-
ten. Toen ze minder mobiel werd, dach-
ten er altijd mensen aan Anne om haar 
te vergezellen. Iedereen was gek op 
haar! Samen met haar kinderen, haar 
omgeving en goede, lieve zorgverle-

ners, mocht Anne, die het leven tot de 
laatste dag zo zeer lief had, nog van 
vele mooie jaren genieten en bijna nog 
haar 100ste verjaardag vieren. Op 4 
februari 2018 is zij in alle rust en vrede 
heengegaan. In herinnering een lieve, 
bescheiden en ijzersterke vrouw met 
een aanstekelijke humor, die genietend 
van het leven, altijd voor een ieder klaar 
stond.  

 

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 
Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 
Ñ Zoë den Heeten 

Ñ Lucas Donizetti de Carvalho 

Ñ Isabel Kuipers 

Ñ Florian Kuipers 

Ñ Eecke Brugma 

Wij hebben afscheid moeten nemen van : 
= Jacoba van Dongen – Visser, 92 jaar, Huize de Godelinde 

= Johannes Ros, 89 jaar, Huize de Godelinde 

= Ferdinand Brehme, 91 jaar, Ceintuurbaan 281 

= Antonia van den Berg – Molthoff, 92 jaar, Mezenlaan 19 
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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         
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 
 


