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Parochiewijzer  Telefoon 
Parochie secretariaat Ans Baaij 

ma. en di. 09:00 – 13:00 uur 
 do. en vr. 09:00 – 15:00 uur 

    69 31 591 

Voor noodgevallen 06 22 510 599 

Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl 

 Website: www.heilige-drie-eenheid.nl 

Pastoor Pastoor Carlos Fabril  69 43 588 

Parochiebestuur Voorzitter: 
vicevoorzitter: 
secretaris:  
penningmeester:  
Leden:  

Pastoor Carlos Fabril 
Vacature 
Karin Veen 
Enzo Robustelli 
Rineke Blaauwgeers, vacature 

Vertrouwenspersoon PCI Marlène Potjer 06 46 395 060 

Mariakerk Brinklaan 42, 1404 EX  Bussum 69 31 591 

Vituskerk Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 69 43 588 

Redactie “Klankkleur”  Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg 

Kopij-aanlevering klankkleur@h-drieeenheid.nl 

Grafische vormgeving Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen 

 

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in 
het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat. 
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Woordje van de pastoor 

Vacare Deo 

We hebben er allemaal naar uitgekeken 
en nu is het eindelijk zover: 
VAKANTIE! Na een heel mooi, druk en 
bewogen jaar is het nu zomer 
geworden, een periode waarin wij het 
wat rustiger aan doen. Vakantie 
betekent dat een normaal overvolle 
agenda voor een aantal dagen of 
weken even leeg is van vaste 
afspraken of bezigheden en dan een 
andere invulling krijgt. Je hoeft even 
helemaal niets; je bent vrij in doen en 
laten. Want dat is de betekenis van het 
Latijnse werkwoord “vacare”, waarvan  
ons woord ‘Vakantie’ afstamt: leeg of 
vrij zijn. Maar betekent ‘Vakantie’ echt 
helemaal niets doen?  

In de kloosterlijke overlevering wordt 
dit Vacare Deo genoemd: vrij zijn met 
God; bewust tijd en ruimte maken voor 
God.  Dus, ook tijdens de vakantie hart 
en agenda leeg kunnen maken van 
afleidingen; tijd weten te maken voor 
Hem die door zijn aanwezigheid ook 
tijdens onze vakantie een belangrijke 
rol in ons leven wil vervullen,   zodat 
deze weer helemaal zinvol is. Nieuwe 
energie opbouwen en nieuwe inspiratie 
zoeken in die bestemming die je al van 
tevoren bedacht hebt en waar God ook 
met jou een ontmoeting wenst te 
hebben. Ik merk dat ik hieraan meer 
dan ooit behoefte  heb. Na zo’n druk en 
intensief jaar vol gebeurtenissen en 
nieuwe stappen is de vakantie het 
moment om Hem te bedanken, niet 
alleen voor alle mooie ervaringen maar 
ook voor de moeilijke situaties waarin je 
Hem heel nabij voelde en die jou 
geholpen heeft. Hij is er altijd voor ons! 

 “Vacare” betekent ook: openstaan, je 
helemaal overgeven aan wat je ziet, 

hoort en voelt. Als je zo openstaat zie je 
wellicht heel bijzondere dingen. Je ziet 
opeens de schoonheid van de natuur 
die je bewondert, of de vrolijkheid van 
spelende kinderen, maar misschien ook 
het verdriet in de ogen van een 
medemens. 

Als je zo openstaat voor wat je 
tegenkomt, zelfs voor de kleine dingen, 
dan wordt je vakantie een belevenis en 
een zinvol gebeuren. Dan kun je 
tegelijkertijd in alles om jou heen zien 
dat God in en achter alles aanwezig is, 
omdat jouw vakantie een tijd is van 
vacare Deo: vrij zijn met God! 

Ik hoop dat wij allemaal, thuis of ver 
weg in een droomland, een heerlijke 
zomertijd zullen hebben, een mooie tijd 

om echt vakantie te vieren. Van harte 
een mooie tijd toegewenst! 

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril 
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Van de bestuurstafel 

De zomertijd is aangebroken en met dit 
prachtige seizoenbegin is ook een eind 
gekomen aan veler school-/werkjaar! 
Wat is het dan heerlijk te mogen en te 
kunnen genieten van de welverdiende 
vakantietijd!  

Het parochiebestuur wil bij dezen eerst 
alle vrijwilligers van onze parochie-
kerken, de Maria- en de St. Vituskerk, 
van harte bedanken voor hun inzet-
baarheid, in welke zin dan ook, voor de 
parochie. Het is nooit genoeg nog eens 
te zeggen dat een parochiegemeen-
schap veel te danken heeft aan haar 
vrijwilligers en daarom en ook graag: 
grote dank voor jullie inzet!  

Met het feest van Pinksteren hebben 
wij met vreugde en dankbaarheid een 
van de belangrijkste perioden van het 
liturgische jaar mogen afsluiten, de 
Paastijd. Met de boodschap van Pasen 
en door de neerdaling van de Heilige 
Geest met Pinksteren met de belofte 
van de verrezen Heer, hopen wij als 
parochiegemeenschap steeds de 
vruchten van de Verrijzenis zichtbaar te 
kunnen maken door het geloof in Jezus 
Christus, Hij die ons allen roept om in 
een parochie-gemeenschap vanuit ons 
geloof in Hem concrete tekenen te 
geven van het Christen zijn. U kent het 
gezegde: In Gods huis is altijd werk! 
Al die werken die verricht moeten 
worden doen wij samen als ledematen 
van het Lichaam van Christus. Daarin 
beleven wij ook samen  alle vreugde-
volle momenten waarin een lid van dit 
Lichaam geëerd wordt! Zo was het ook 
met de huldiging van mevr. Trudy 
Nederend die 23 juni jl. voor haar 60-
jarig koorlidmaatschap de eremedaille 
in goud van de St. Gregorius 
Vereniging opgespeld kreeg.  Deze en 
alle andere vreugdevolle momenten 

stimuleren ons en laten steeds opnieuw 
zien dat aan eenieder  talenten zijn 
geschonken die ook voor het welzijn 
van de parochiegemeenschap dienstig 
zijn. Zo hopen wij ook te ervaren tijdens 
onze gezamenlijke viering op 8 
september a.s. dat eenieder van ons 
die tot deze geloofsgemeenschap 
behoort zijn steentje weet bij te dragen 
voor het welzijn en de opbouw van 
onze parochie. Onze kerk bezit een 
rijkdom van getalenteerde mensen die 
niet zonder elkaar kunnen, want de een 
is afhankelijk van de ander als wij een 
eenheid met elkaar zouden willen zijn. 
Daarom graag en van harte deze 
uitnodiging vanuit het Bestuur: laten wij 
en eenieder persoonlijk over de 
grenzen heen weten te stappen en alle 
barrières die er nog zijn pogen te 
overbruggen om samen met elkaar op 
8 september onder leiding van Mgr. Jan 
Hendriks een mooie eenheidsviering te 
kunnen houden waarin ons hart van 
vreugde vervuld mag zijn! 

Laten wij nu alvast beginnen met de 
voorbereiding op onze gezamenlijke 
viering en ons daarbij laten leiden en 
inspireren door de Heilige Geest, zodat 
wij als het zover is kunnen zeggen: het 
is gelukt!  

Tot slot willen wij u nog informeren over 
de gang van zaken binnen het Bestuur. 
In de vorige Klankkleur hebben we u 
geïnformeerd kandidaten  te hebben 
gesproken die bereid zijn het bestuur te 
helpen. In de vergadering van mei jl. 
heeft het bestuur een kennismakings-
gesprek gevoerd met een kandidaat 
over wie het bestuur zeer positief  
gestemd is.  

Wij zullen u uiteraard op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen. 
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Roeping

Ik ben in een wereld opgegroeid die 
veel verschilt van de huidige, maar 
uiteindelijk lijken de omstandigheden 
toch op elkaar. Enerzijds was er toen 
nog een 'christelijke cultuur', waarin het 
volledig normaal was om naar de kerk 
te gaan en het geloof als openbaring 
van God te aanvaarden, en om te 
proberen volgens deze openbaring te 
leven. Anderzijds was er het naziregime 
dat met luide stem beweerde: 'In het 
nieuwe Duitsland zullen er geen 
priesters, geen kloosterleven meer zijn. 
We hebben deze mensen niet meer 
nodig. Zoeken jullie maar een ander 
beroep!' Maar juist bij het horen van 
deze 'luide' stemmen, in de confrontatie 
met de wreedheid van dat onmenselijke 
systeem, heb ik begrepen dat er wel 
behoefte was aan priesters. Dit contrast 
- het zien van die antimenselijke cultuur 
- heeft mij in de overtuiging bevestigd 
dat de Heer, het evangelie, het geloof 
ons de juiste weg tonen en dat wij ons 
moeten inzetten dat deze weg 
overleeft. In deze situatie is de roeping 
tot het priesterschap bijna als iets 
natuurlijks samen met mij en zonder 
grote bekeringsmomenten gegroeid. 

Bovendien hebben twee dingen mij op 
deze weg geholpen. Al als jongen 
ontdekte ik met de hulp van mijn ouders 
en de pastoor de schoonheid van de 
liturgie, waarvan ik steeds meer ging 
houden, omdat ik voelde dat hierin voor 
ons de goddelijke schoonheid zichtbaar 
wordt en de hemel opengaat. Het 
tweede element was de ontdekking van 
de schoonheid van het kennen, de 
kennis van God, de Heilige Schrift. 
Dankzij deze Schrift kan men in dat 
grote avontuur van de dialoog met God 
worden binnengeleid: de theologie. Zo 
was er vreugde om in dit millennia 

omvattende werk van de theologie te 
mogen binnengaan en in de liturgische 
viering, waarin God met ons aanwezig 
is en samen met ons feest viert. 

Natuurlijk waren er ook moeilijkheden. 
Ik vroeg me af of ik werkelijk in staat 
zou zijn om heel mijn leven celibatair te 
leven. Omdat ik theoretisch en niet 
praktisch aangelegd was, wist ik ook 
dat mijn liefde voor de theologie niet 
voldoende was om een goed priester te 
zijn. Het was ook noodzakelijk om 
beschikbaar te zijn voor de jonge, oude, 
zieke en arme mensen; de noodzaak 
om eenvoudig te zijn met de 
eenvoudigen. De theologie is mooi, 
maar ook de eenvoud in woord en het 
christelijke leven is noodzakelijk. En zo 
vroeg ik me af: zal ik in staat zijn dit 
alles te beleven en niet eenzijdig te zijn, 
alleen maar theoloog? De Heer en 
vooral het gezelschap van vrienden, 
goede priesters en leermeesters 
hebben mij geholpen ... 

Ik denk dat het belangrijk is om 
aandacht te hebben voor de tekenen 
die de Heer ons op onze weg geeft. Hij 
spreekt tot ons door gebeurtenissen, 
door mensen, door ontmoetingen. Op 
dit alles moet men letten. 

(Uit een toespraak van Paus 
Benedictus XVI aan de Jongeren van 
Rome op het St Pietersplein op 6 april 
2016.) 
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H. Vormsel op 18 mei

Op zaterdagmiddag 18 mei te 17.00 uur 
is in de St Vituskerk het sacrament van 
het Vormsel toegediend door Mgr. J. 
Hendriks aan 12 vormelingen van de 
Mariakerk en de St Vituskerk tezamen.  

Mgr. Hendriks ging voor in deze warme 
viering. Hij besteedde veel persoonlijke 
aandacht aan de 12 vormelingen, mede 
door zijn eigentijdse en aansprekende 
benadering. Dat werd zeer 
gewaardeerd door jong en oud.

 

 

Terugblik op 4 mei

Toen ik de laatste uitgave van 
Klankkleur doorlas werd ik getroffen 
door het mooie, aangrijpende gedicht, 
geschreven door Soline Hagen, tien 
jaar oud, om voor te dragen op de 
avond van de dodenherdenking op 4 
mei. Wat mij in haar gedicht vooral 
raakte was dat ze schrijft over haar 
vaders oma van 99 jaar oud waarbij, als 
zij vertelt over de oorlog, het verdriet 
weer bovenkomt. De oma die hier nu 
aan het woord is was 5 jaar oud toen 
de oorlog uitbrak en 10 jaar oud toen 

wij opgelucht de vlag van de zolder 
konden halen en van blijdschap niet 
wisten wat wij het eerste zouden doen! 
De angst en ontberingen voorbij. Van 
de spanning verlost, niet te geloven! 

Een nieuwe toekomst voor ons. Die 
nare periode proberen zo snel mogelijk 
te vergeten. 

Echter, toen ik ouder werd en meer 
over die tweede wereldoorlog las en 
hoorde, werd mij duidelijk dat het leed 
voor heel veel mensen onbeschrijfelijk 
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groot is geweest en diepe sporen heeft 
achtergelaten. Die periode zal nooit 
verjaren. 

Hoe had dit kunnen gebeuren? 

Het had nooit mogen gebeuren! 

In het jaar 2020 zal het 75 jaar geleden 
zijn dat wij onze vrijheid herkregen. Wij 
kunnen dit “groot goed” niet genoeg 
koesteren en waarderen. Ik hoop het 

één en ander nog mee te mogen 
maken! 

Met eerbied en respect de doden 
herdenken op 4 mei en daarna onze 
bevrijding in dankbaarheid vieren. En 
dat hopelijk tot in de verre, verre 
toekomst! 

Corrie Bloks – v.d. Maeden

  

Lourdesreizen

Op de vernieuwde website van de 
parochie kunt u onder het kopje 
Bedevaarten nu ook uitgebreide 
informatie vinden over bedevaartreizen 
naar Lourdes. U vindt daar informatie 
over vlieg, bus en treinreizen. Deze 
reizen worden uitgevoerd door VNB. 
Heeft u interesse om eens op 
bedevaart naar Lourdes te gaan neem 
dan eens een kijkje op www.h-
drieeenheid.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contactdag voor ouderen en familieleden

Op zondag 22 september a.s. vindt in 
de St. Vituskerk te Naarden de 
contactdag plaats voor ouderen en voor 
diegenen die niet meer in staat zijn om 
zelfstandig naar de kerk te komen. 

De dag start om 11.00 uur met een 
kopje koffie in de pastorie, ingang 
Marktstraat 1. Aansluitend is er om 
12.00 uur een plechtige H. Mis gevolgd 
door lunch en een gezellig samenzijn. 
De middag wordt om 15.00 uur 
afgesloten met een Plechtig Lof. 

Als u niet in staat bent zelfstandig naar 
de kerk te komen, dan kunt u dit 

aangeven op het inschrijfformulier aan 
de achterzijde van deze pagina of 
contact opnemen met onderstaande 
personen: 

▪ Joop Heerschop, Eslaan 12D, 
Bussum tel: 693 1219 

▪ Agnes Pouw, Meerstraat 7, 
Naarden tel. 694 1893 

Ingevulde antwoordstroken graag vóór 
1 september a.s. in de brievenbus van 
de pastorie deponeren of opsturen naar 
het parochiesecretariaat, 
Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden. 

Werkgroepen Diaconie en M.O.V. 
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Ledenmiddag KBO

9 augustus Ds. Sjirk van der Zee  - 
“Marc Chagall vertelt de Bijbel in kleur”.  

De ledenmiddag is op vrijdagmiddag in 
De Sloep om 14.00 uur. De toegang is 
gratis voor KBO en PCOB- leden. 
Toegang voor belangstellenden € 2,00.   

De KBO-viering is op maandagmorgen 
29 juli om 10.30 uur in De Sloep. De 
voorganger is dhr. Jos Baaij. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom! 

Greetje Sijp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aanmeldingsformulier Contactdag voor ouderen 

 
Naam:  ………………………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:  …………………………………………….. 
 
Ik/wij kom/komen met   ……  personen 

❑ met eigen vervoer (*) 

❑ we hebben geen vervoer (*) 

Ik kan wel rijden/of extra personen meenemen 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 
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Leergang Gooiologie najaar 2019 

Van kerstening tot ontzuiling ca. 700-
2000. Dertienhonderd jaar 
religiegeschiedenis tussen Vecht en 
Eem. 

Het christendom, dat in het begin van 
de 8e eeuw zijn intrede deed in onze 
regio, heeft een diepgaande invloed 
uitgeoefend op samenleving en cultuur. 
Niet alleen de mensen, maar ook de tijd 
en de ruimte werden gekerstend. In een 
volgende fase, die van de Reformatie, 
drukte het calvinisme sterk zijn stempel 
op de Nederlandse cultuur. Het gebied 
tussen Vecht en Eem werd een 
afspiegeling van Nederland in zijn 
geheel: sommige plaatsen werden 
helemaal of grotendeels protestants, 
terwijl andere katholiek bleven. Al 
aanwezige tendensen van voor 1800 
zetten daarna sterk door: ook ons 
gebied werd een verzuilde 
samenleving, totdat vanaf de jaren 
1960 de ontzuiling en ontkerkelijking 
opkwamen en een nieuwe religie zijn 
intrede deed. 

Woensdag 25 september:  

Hoe God verscheen tussen Vecht en 
Eem - Kerstening van de mensen, de 
tijd en de ruimte, docent: dr. Henk 
Michielse 

Woensdag 2 oktober:  

Geen begeerde van keel en buik – 
opkomst en ondergang van de 7 
kloosters van de Moderne Devotie 
tussen Vecht en Eem, ca. 1300-1578, 
docent: dr. Henk Michielse 

Woensdag 9 oktober:  

Geuzen en paepen – de Reformatie 
tussen Vecht en Eem ca. 1550-1800, 
docent: prof. dr. Gerrit Schutte 

Woensdag 16 oktober:  

Van herleving tot ontkerkelijking tussen 
Vecht en Eem – religiegeschiedenis 
van de 19e en 20e eeuw, docent: prof. 

dr. Gerrit Schutte. 

Zaterdag 2 november  

Excursie: 's ochtends, fietstocht langs 
de Hilversumse kerken o.l.v. drs. Pieter 
Hoogenraad. 

 

Locatie: Doopsgezinde kerk, 
Wladimirlaan 10 Bussum (vlak bij 
station Naarden-Bussum). 

Tijdstip: De avonden worden 
gehouden van 19.30-tot uiterlijk 22.00 
uur. 

Deelnemersbijdrage: € 79,00. 

Aanmelden: 

Aanmelden via de website 
www.volksuniversiteithetgooi.nl 

Uw betaling wordt geïnd via 
automatische incasso. 

Informatie 

Nadere informatie kan gevraagd 
worden via mw. Hetty Laverman, tel. 
06-23618314 of bij de Volksuniversiteit 
Het Gooi 035-5312939 

http://www.volksuniversiteithetgooi.nl/
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Kinderpagina 

 

 

Als deze klankkleur verschijnt is het al 
vakantie, tijd genoeg dus om het 
verhaal te lezen, lekkere visbroodjes te 
maken en de puzzel op te lossen. 

De wonderlijke picknick 

Wat een mensen, denkt Philip. Hij kijkt 
om zich heen. Volgens mij heb ik er 
nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Het 
lijkt wel een enorme rommelmarkt. Er 
staan mensen bij het meer, sommigen 
zitten op de rotsen, anderen liggen in 
het gras. Overal mensen. 

Philip is een van de beste vrienden van 
Jezus. Samen met een aantal andere 
vrienden gaat hij met Jezus mee, overal 
waar hij gaat. Jezus doet vaak 
wonderen en daarin zijn mensen reuze 
geïnteresseerd. Jezus vertelt allerlei 
verhalen over hoe de mensen met God 
en elkaar om moeten gaan. Vandaag 
let Philip extra op dat de mensen zich 
goed gedragen. Soms doen de mensen 
wel eens gek, dan beginnen ze te 
schreeuwen tegen Jezus, of ze trekken 
aan zijn kleren. En soms vragen ze 
gewoon te veel aandacht. Ik zal erop 
letten dat alles goed gaat vandaag. 
Helemaal nu er zoveel mensen zijn. 

Terwijl Philip zo rond staat te kijken, 
komt Jezus naar hem toe lopen. Hij 
zegt: 'Zeg, heb jij al nagedacht over het 
eten van vanavond?' 

'Ja,' zegt Philip, 'we sturen zo meteen 
alle mensen naar huis en dan gaan wij 
een paar vissen vangen. 'Nou,' zegt 
Jezus, 'ik bedoel eigenlijk of je al hebt 
nagedacht over het eten voor de 
mensen hier. Ze krijgen namelijk 
honger, en naar huis lopen duurt voor 
sommigen minstens drie uur. Ik denk 

dat het het beste is als wij voor het eten 
zorgen.' 'Wat?' vraagt Philip verbaasd. 
'Eten voor alle mensen hier? Het zijn er 
wel een paar duizend! Dat kan nooit. 
Zelfs al zouden we het geld daarvoor 
hebben, dan zouden we eerst naar de 
overkant van het meer moeten varen 
en dat duurt ook een paar uur. Op dit 
moment kunnen we echt niets doen.  

'Hmm,' zegt Jezus, 'misschien vind je 
wel wat in de buurt. Doe je best, zou ik 
zeggen. Over een halfuur zou ik graag 

met deze mensen willen eten.' Philip 
begint te zweten. Hij raakt helemaal in 
paniek. 'Als ik nu meteen in een boot 
stap en het net uitgooi, misschien vang 
ik dan opeens een heel net vol, en 
dan... nee, dat is niet snel genoeg, de 
vissen moeten eerst schoongemaakt 
worden en gebakken... wat moet ik 
doen?' Snel rent hij naar een paar van 
zijn vrienden en vertelt hen wat Jezus 
aan hem heeft gevraagd. Ook zijn 
vrienden schrikken. Opeens zien ze 
een jongen die zijn tas opendoet en er 
een broodje met vis uithaalt. Snel rent 
Philip met een van de vrienden 
ernaartoe. 'Hé,' roepen ze. 'Mogen we 
misschien jouw eten gebruiken om naar 
Jezus te brengen?' De jongen haalt zijn 
schouders op en zegt: 'Geen probleem.' 
Philip en zijn vriend lopen langzaam 
met het eten in de richting van Jezus. 
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Ze voelen zich heel erg ongemakkelijk. 
'Eh, Jezus...' begint Philip, 'ik denk dat 
het niet gaat lukken. Dit is namelijk 
alles wat we hebben gevonden.' 'Niet 
lukken?' vraagt Jezus. 'Dit is perfect. 
Precies genoeg.  

Heb je het verhaal herkend? Inderdaad 
het is het verhaal van de 5 broden en 2 
vissen. Lees het maar eens na in de 
kinderbijbel. 

En dan nu aan het werk! 

Verrassende visbroodjes 

Je hebt nodig 

▪ 1 uitje 

▪ 1 blikje tonijn 
▪ 40 gram geraspte kokos 
▪ 2 theelepels citroensap 
▪ 3 eetlepels mayonaise 
▪ snufje zout en natuurlijk broodjes 
 
Bereiding: 

1. Snij de ui in kleine snippertjes. 

2. Laat het blikje tonijn uitlekken en snij 
de vis klein 

3. Meng in een kom de vis – kokos – 
mayonaise – citroensap – ui en het 
zout tot het smeuïg wordt 

4. Besmeer de broodjes er mee en 
smullen maar. 

 
 

Hoofdsteden 

Misschien ga je nog op reis 
en bezoek je een van de 
volgende steden: 

Amsterdam – Berlijn – 
Boedapest – Boekarest – 
Bratislava - Brussel – 
Dublin – Helsinki – 
Kopenhagen – Lissabon – 
Ljubljana – Londen – 
Luxemburg – Oslo – Parijs 
– Reykjavik – Riga – Rome 
– Skopje – Stockholm – 
Vilnius – Warschau – 
Wenen - Zagreb 
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Liturgisch rooster 

zaterdag 13 juli 2019     
A'hof 17:00 uur   B. Nagel  

zondag 14 juli 2019  -  15e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Sendecki 
Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Vituskoor N/L Pastoor M. Costa 

zondag 21 juli 2019  -  16e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastor L. Koot 
Vitus 10:00 uur Eucharistie / Ceciliakoor N/L 

60 jarig priesterjubileum Nico de 
Gooijer 

Pastoor C. Fabril 

zaterdag 27 juli 2019     
A'hof 17:00 uur   A. Huisers  

zondag 28 juli 2019  -  17e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 
Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Kapelaan M. Sendecki 

zondag 4 augustus 2019  -  18e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Sendecki 
Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor C. Fabril 

zaterdag 10 augustus 2019   
A'hof 17:00 uur    J. Baaij 

zondag 11 augustus 2019  -  19e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Sendecki 
Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor C. Fabril 

donderdag 15 augustus 2019  -  Maria ten Hemelopneming (15 aug) 
Vitus 19:00 uur Eucharistie / Vituskoor N/L Pastoor M. Costa 

zondag 18 augustus 2019  -  20e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan A. Geria 
Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Vituskoor N/L Pastoor M. Costa 

zaterdag 24 augustus 2019   
A'hof 17:00 uur   L. Westgeest 

zondag 25 augustus 2019  -  21e zondag door het jaar   
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastor J. Willems 
Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa 

zondag 1 september 2019  -  22e zondag door het jaar 
Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastor L. Koot 
Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor / N Pastoor M. Costa 
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zaterdag 7 september 2019   
Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 8 september 2019  -  23e zondag door het jaar 

Maria 10:00 uur Gezamenlijke viering / Alle koren 
Mgr. Hendriks, C. Fabril, 
M. Costa, A. Geria 

Vitus (blank) Geen viering  

zaterdag 14 september 2019   
A'hof 17:00 uur    J. Langendorff 
Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 15 september 2019  -  24e 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 18 september 2019   
Maria 19:30 uur Avondgebed voor Vrede Parochianen 

zaterdag 21 september 2019   
Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 22 september 2019  -  25e 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 

*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 

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  

Familieberichten 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Jacoba Maria Cornelia Elisabeth Bookelmann - de Gooijer, op 93 jarige 
leeftijd 

 Johanna Anthonia Nijenhuis - van Wiggen, op 89 jarige leeftijd  
 Maria Ida Johanna van Delft - Simons, op 94 jarige leeftijd  
 Joseph (Joop) Maria van Velzen, op  91 jarige leeftijd. 

 

Onze parochiegemeenschap verliest hiermee helaas een aantal trouwe 
parochianen aan wie wij zeer veel te danken hebben, met name door hun 
jarenlange onvermoeibare inzet voor onze parochiegemeenschap en vele anderen. 

 

 

 

 

Orde van St Vitus voor Bep van Os – van der Steen

Op het St. Vitusfeest, dit jaar gevierd op 
zondag 16 juni jl., is het gebruikelijk om 
een vrijwilliger/-ster, die veel voor de 
parochie en m.n. voor onze St. 
Vituskerk heeft betekend, eens extra in 
het zonnetje te zetten. Bep van Os – 
van der Steen is haar vrijwilligerswerk 
50 jaar geleden begonnen in de bijkerk 
op de Keverdijk. Tot op heden is nog 
steeds zeer actief als medewerkster in 
de schoonmaakploeg, de werkgroep 
Open Kerk en in de MOV. Voor de 
jaarlijkse ouderencontactdag verzorgt 
zij elk jaar drie enorme pannen met 
kippensoep, voor bij de lunch na de mis 
van 12.00 uur. (p.s. Dit jaar wordt die 
dag gehouden op zondag 22 
september. Zie daarvoor het 
inschrijfformulier in het Algemeen 
Gedeelte van deze Klankkleur) 

De gegraveerde legpenning met een 
bloemenhulde werden haar 

overhandigd in het bijzijn van haar twee 
zonen. (de foto is van Wim Keet) 
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1e H. Communie op zondag 26 mei 

Onze 12 communicantjes poseren op 
hun “Paasbest” na de viering in de 
pastorietuin. (foto van Wim Keet)  

De plechtige binnenkomst in de kerk in 
een lange stoet, is op zich al een 
plaatje waard. En die plaatjes zijn dan 
ook veelvuldig door trotse ouders 
geschoten. 

De kinderen deden actief mee aan de 
mooie warme viering door o.a. zelf de 

voorbeden voor te lezen op het 
priesterkoor. De volle kerk met naaste 
familie van (groot)ouders en broertjes 
en zusjes leefden hoorbaar enthousiast 
mee. Onze grote dank gaat wederom 
uit naar Mariëtte van de Heuvel, die, 
zoals ieder jaar, intensief en langdurig 
de voorbereiding op zich heeft 
genomen en daardoor een onmisbare 
steun voor Pastoor Carlos betekent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum

Op 21 juli vieren wij in onze kerk het 60 
jarig priesterjubileum van Pastoor Em. 
Nico de Gooijer. In Klankkleur nr. 3 
stond abusievelijk aangegeven dat de 
eucharistieviering om 09.30 zou 
beginnen. Dat is echter onjuist.  

De Hoogmis begint op die dag om 
10.00 uur.!! 

 

Het Locatieteam van de St Vituskerk te 
Naarden.
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Stembanden afkoelen na warm gezang

Ons St Ceciliakoor repeteert elke 
donderdagavond ter voorbereiding op 
de komende zondag(en). Er schijnt op 
de koorzolder vaak een tropische 
temperatuur te heersen. 

Niet vreemd dat er na de repetitie 
verkoeling wordt gezocht bij de 
ijswinkel aan de overkant in de 
Marktstraat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(van links naar rechts: Organist, Dirigent, Bas) 

Bloemenfluisteraar

Het kan de kerkgangers niet ontgaan 
zijn, dat het priesterkoor met 
Hemelvaart en Pinksteren tot en met 
het St. Vitusfeest, uitbundig was 
versierd met schitterende boeketten 
bloemen. Ook St. Vitus en Maria 
werden niet vergeten. Deze creaties 
zijn van de hand van onze eigen 
‘bloemenfluisteraar’ Jan Kortbeek, zelf 
een bloemist in ruste. (Nou ja, wat heet 
‘in ruste’?) Heel veel dank voor deze 
prachtige creaties Jan!. Wij kunnen die 
m.n. bewonderen op de hoogtijdagen 
als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Nu 
gaan we weer over tot de orde van de 
dag. (De wekelijkse bloemschikking 
o.l.v. Corry van der Kuijl samen met 
Jan Kortbeek, mag er overigens ook 
wezen!) Heel veel dank voor jullie 
artistieke uitingen. 

(foto van Ria Frakking) 
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De MOV op een ‘Pastoraal Diner’

De M.O.V. Ploeg (missie, ontwikkeling 
en vrede) van de St. Vitus kerk in 
Naarden werd uitgenodigd door 
Pastoor Carlos voor een overheerlijk 
etentje in de pastorie! 

De pastoor heeft zijn kookkunsten weer 
overtroffen en hij heeft ons een 
fantastische maaltijd voorgezet. Wij 

(Joop, Agnes, Bep, Leny, Els, Riet, Ria 
en Corrie) hebben een hele gezellige 
avond gehad en we hebben heel veel 
gelachen. 

Pastoor Carlos, heel hartelijk dank voor 
deze gezellige avond. (foto Carlos) 
We hebben genoten.  
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Mariaklanken 

Huldiging Trudy Nederend

Op zondag 23 juni heeft Trudy de 
Eremedaille in Goud van de Sint 
Gregoriusvereniging opgespeld 
gekregen voor al die jaren dat zij zich 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
muziek in de liturgie. Begonnen in het 
laetarekoor o.l.v. Jan van Stockum, 
vervolgens gezongen bij het Laetare-

Jozefkoor o.l.v. Jean Janssen en 
tegenwoordig zingt Trudy in het 
Mariakoor o.l.v. Karin Kuijper-
Bouwmeester. Haar voorkeur gaat uit 
naar Latijnse vieringen, die zijn haar 
lust en haar leven. Trudy van harte 
gefeliciteerd.

  

1ste Heilige Communie 

Wat was het een feest zondag 19 mei! 
11 communicanten mochten voor het 
eerst de Heilige Communie ontvangen. 
Elk jaar weer een belangrijke en mooie 
gebeurtenis in onze parochie-

gemeenschap. 

Voordat de communicanten deze 
zondag mee mogen vieren gaat er 
natuurlijk een behoorlijk voor-
bereidingstraject aan vooraf. De 
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communicanten worden al een aantal 
jaren deskundig begeleid door Roos 
Veen en Karin Veen. Ans Baaij verzorgt 
alle communicatie naar de ouders toe. 

Het nieuwe project, welke we dit jaar 
voor het eerst en met veel succes 
gebruikt  hebben, bestaat uit 10 
stappen en is over bijna 1 jaar 
uitgespreid. We starten in september  
of oktober en de 1ste communie is 
meestal in mei. 

1 keer per maand komen wij samen in 
de pastorie om de stappen in het 
project samen met de kinderen te 
maken. Dit is op de zondagmorgen om 
9.45uur en duurt ongeveer 1.5 uur.  

Verder zijn er 3 ouderavonden 
(ongeveer 1.5uur), gezamenlijke 
maaltijd op Palmpasen + zaterdag 

daarvoor de Palmpaasstokken 
versieren. En tenslotte natuurlijk de 
feestdag van de 1e Communie! 

Om de werkgroep uit te breiden zijn wij 
op zoek naar een enthousiasteling 
zoals: ouder, oma of opa, of een 
jongere die graag met kinderen werkt, 
die ons wil komen helpen bij de 
voorbereidingen. 

Graag voor wat langere tijd, maar je 
kunt ook zeggen: ik doe 1 jaar mee om 
eens te kijken wat het inhoudt. Graag 
verwelkomen wij je in onze groep. 

Bel ons! 

Karin Veen 0623149384 
Roos Veen 0683409350 
Ans Baaij secretariaat pastorie 035-
6931591 

 

Afsluiting 1e Communie

De communicanten hebben op zondag 
31 juli de 1ste communie afgesloten met 
een dagje weg. Ze zijn naar Amsterdam 
geweest en hebben de schuilkerk 
‘Onze lieve Heer op solder’ bekeken. 
Hier hebben ze naar verhalen 
geluisterd over de schuilkerk en zelf 
vragen beantwoord. Na het bezoek 
hadden ze een diploma verdient. 

Voordat we teruggingen hadden de 
communicanten nog een heerlijk ijsje 
gegeten en toen lekker terug naar huis. 
De communicanten vonden de dag in 
Amsterdam super leuk, maar het 
allerleukst van de eerste communie 
vonden ze de viering zelf. Gelukkig 
hebben ze een aantal aandenkens aan 
hun eerste communie! 
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Miva-collecte 

De jaarlijkse Miva-collecte wordt dit jaar 
gehouden op zondag 25 augustus. Dit 
jaar vragen wij uw aandacht voor 
meisjes in Kameroen. 

De bestemming van zuster 
Clementine 

Zuster Clementine woont in Bangan, 
Kameroen. De inwoners van dit gebied 
hebben sterk geleden aan de gevolgen 
van de ziekte aids. Er is een hele 
generatie verloren gegaan. De kinderen 
van deze generatie zijn eenzaam 
achter gebleven zonder ouders. Zuster 
Clementine trekt zich het lot van deze 
kinderen aan. 

Vaardigheden geven meisjes een 
toekomst 

De achtergestelde meisjes krijgen hulp 
in het ontwikkelen van hun 
vaardigheden. In een sober klooster, 
geen stromend water, geen toilet, soms 
elektriciteit vangt Zuster Clementine 
deze meisjes op. Zij krijgen naailes, 
computerles of leren 
kappersvaardigheden. 

Dankzij Zuster Clementine hebben zij 
weer kans op een mooie toekomst. 

Zuster Clementine: ‘‘Een glimlach 
toveren op het gezicht van de meisjes, 
daar doe ik het voor”. Zuster 
Clementine bezoekt kansarme 
gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de 
zorg die zo hard nodig is. 

Marvelous kan nu staan 

De 3-jarige Marvelous is geboren met 
een afwijking aan haar benen. Zuster 
Clementine zorgde dat ze geopereerd 
kon worden. Met een auto van Miva 
kon ze Marvelous en haar familie 
bereiken.  

In Kameroen zijn er gelukkig meer 
mensen als Zuster Clementine. Voor 
hen zijn er in 2019 nog zes auto’s 
nodig. Wilt u meer over dit project lezen 
kijk op: www.miva.nl. 

Kunt u zondag 25 augustus niet bij de 
viering zijn, dan kunt u natuurlijk uw gift 
ook over maken op 
NL42INGB0000002950 t.n.v. Miva ‘s-
Hertogenbosch. 

Namens de MOV-groep 
Arnold van Velzen

Oorlogsweeskinderen

Wellicht bent u nieuwsgierig hoe het 
staat met ons project: De 
multifunctionele hal in de Blessed 
School in Masindi. Hieronder daarover 
meer, maar eerst willen wij stilstaan bij 
het onverwachte overlijden van Agnes 
van der Waag. Omdat ons werkgroepje 
steeds kleiner werd, heeft Agnes vele 
taken op zich genomen. Zij zorgde voor 
recente informatie over het project. Als 
er stuivertjes ingezameld werden, stond 
zij klaar met heerlijke taart. Tijdens de 
dagen dat er Bingo werd gespeeld voor 
de Oorlogsweeskinderen assisteerde 

ze Jannie Hagen en Corrie van 
Paridon. Moesten er weer boeken 
omgeruild worden, voor je het wist had 
Agnes dat al gedaan. Tot slot was ze 
een voortreffelijke penningmeester, die 
ervoor zorgde dat bijna 100% (er waren 
soms wat onkosten) kon overgemaakt 
worden voor onze school. We zullen 
haar missen. 

Van Geert Akkermans, de opvolger van 
leken-missionaris Jan Laarakker, 
hebben we de meest recente informatie 
gekregen: de bouw van de hal vordert 
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gestaag. Het laatste onderdeel, de 
vloer, wordt afgemaakt. Zie de foto en 
ook de video op de website van onze 
parochie: www.h-drieeenheid.nl. 

Wat zal het een feest zijn als de school 
deze hal in gebruik gaat nemen. En wij 
feesten eigenlijk een beetje mee 

dankzij uw voortdurende steun. Wij 
hopen dat we in de toekomst op u 
mogen blijven rekenen. Voorlopig gaat 
de werkgroep Oorlogsweeskinderen 
door met haar activiteiten. 

Lia van der Flier 

Open Monumentendag 

De Historische Kring Bussum 
organiseert ook dit jaar weer de Open 
Monumentendagen en wel op zaterdag 
14 en zondag 15 september a.s. Dit 
jaar is het thema : 

“Plekken van Belang”. 

Dit is afgeleid van het landelijk thema 
Plekken van Plezier. 

Natuurlijk willen wij medewerking 
verlenen hieraan door ons prachtige 
gebouw en rijksmonument open te 
stellen op zaterdag 14 september van 
12.00 tot 16.00 uur, zodat de mensen 
kunnen genieten van onze mooie kerk. 

Om dit te kunnen realiseren, hebben wij 
mensen nodig die ons een handje 
willen helpen bij het ontvangen van 
bezoekers tijdens de openstelling. Wilt 
u ons helpen, dan horen wij dat graag. 
U kunt u op twee manieren bij ons 
aanmelden: 
▪ via een email naar 

sec.rkmariaparochie@outlook.com  
▪ door middel van een briefje in de 

brievenbus van het pastoraal 
centrum onder vermelding van 
Open Monumenten Dag. 
 

We hopen op veel aanmeldingen!  

Misdienaars uitje 

Op 16 juni zijn de 
misdienaars van de 
Mariakerk gaan bowlen 
en aansluitend samen 
gaan eten. Op deze dag 
hebben we veel plezier 
gehad en elkaar beter 
leren kennen. 

Wil jij ook misdienaar 
worden? Neem dan 
contact op met het 
secretariaat, zie de 
parochiewijzer voor het 
email adres en telefoon 
nummer. 

Anne Veen 
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In Memoriam Jan Spermon

Het was oorlog 
toen Jan op 6 
mei 1941 in 
Amsterdam 
werd geboren. 
Hij had al twee 
oudere broers. 
Vader was 
conducteur bij 
het Spoor en 
moeder 

knoopte zo goed mogelijk de eindjes 
aan elkaar. Na de lagere school ging 
de technische Jan naar de 
Ambachtsschool en volgde verder de 
opleiding tot automonteur. Zo kwam 
hij in dienst bij autobedrijf Lokhorst en 
later Hogeur. Jan was een begaafd 
technicus, kende zowat alle motoren 
en merken en werd dan ook chef-
monteur. Op een bruiloft ontmoette hij 
Lia Kippersluis en na afloop vroeg hij 
haar vader heel galant of hij haar 
thuis mocht brengen. Dat was goed 
en hun grote liefde voor elkaar nam 
een aanvang. Hun huwelijk werd op 6 

februari 1965 in de Sint Josefkerk 
voltrokken. Zij werden met een 
dochter en een zoon verblijd. Jan was 
een grote sportliefhebber en voetbal 
enthousiast. Hij speelde als keeper, 
werd jeugdleider bij BFC en floot als 
grensrechter. Maar zijn grote hobby 
bleef toch zijn werk tot hij, min of 
meer gedwongen, op zijn zestigste in 
de VUT ging. Jan was een waarlijk 
familieman, deed alles voor en 
genoot volop van zijn kinderen en 
kleinkinderen. Ook daarbuiten in de 
sport had hij zich buitengewoon 
verdienstelijk gemaakt. Jan had sinds 
1985 al wel medische problemen 
maar in 2014 ging het echt 
bergafwaarts. Op een intensieve, 
maar vooral bewonderenswaardige 
wijze, heeft zijn Lia hem vijf volle 
jaren lang tot het uiterste verzorgd en 
begeleid. Alsof hij in het ziekenhuis 
op haar wachtte, is hij in haar bijzijn 
op 27 november 2018 heengegaan. 
Het kaarsje onder zijn portret zal Lia 
zeker en liefdevol brandend houden.  

In Memoriam Siem Bakker

Siem Bakker 
werd geboren in 
Harenkarspel op 
13 oktober 1926 
en groeide op in 
het Waarland. Hij 
was het vijfde 
kind in het gezin 
met nog 8 broers 
en twee zussen. 
Zijn vader was 
bollenkweker. Zij 

hadden het niet breed maar moeder 
zorgde er voor dat zij altijd wel iets 
achter de hand had. Siem doorliep de 
lagere school. Hij was vaak moe en 

verschool zich dan bijvoorbeeld in de 
bollenschuur om wat uit te rusten. Pas 
50 jaar later bleek dat hij toen tbc moet 
hebben gehad. Hij ging als vijftienjarige 
aan het werk als hulp bij een kruidenier 
in Noord Scharwoude. Met een veel te 
zware bakfiets bestellingen afleveren 
was geen pretje. De oorlog brak aan en 
te memoreren valt, dat Siem zich 
desgevraagd inzette om onderduikers 
per bootje van en naar een veilige 
bestemming te vervoeren. Hij werd 
achttien, moest in dienst en werd, 
onervaren als hij was, als hospik 
(militair ziekenverzorger) naar Indië 
gestuurd. Hij kreeg het voor elkaar om 
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zijn grote herdershond Herta mee te 
krijgen aan boord van de 'Johan van 
Oldenbarnevelt'. Hij deed geweldig 
werk en werd enorm gewaardeerd. Na 
drie lange tropenjaren kwam Siem in 
1948 thuis met de 'Zuiderkruis', liet zich 
omscholen als woninginrichter en 
bekwaamde zich in de stoffeerderij, 
want het werk op het land bij zijn vader 
trok hem niet aan. Vermeldenswaard is 
dat hij stoelen in de Vituskerk in 
Naarden zelf heeft gestoffeerd. Op een 
bruiloft ontmoette hij Nel Schuffelen. Zij 
kregen verkering, trouwden in 1955 en 
kregen in 1957 de eerste van hun drie 
dochters. Siem was nog maar 
zevenendertig toen hij wegens 
hartklachten werd afgekeurd. Hij zat 
niet bij de pakken neer en presteerde 
het een tabakszaak in de Bussumse 

Spiegelstraat over te nemen. Op zijn 
zevenenvijftigste werd de goedlopende 
zaak door een schoonzoon voortgezet. 
Niet om stil te gaan zitten want hij 
wijdde zich liefdevol aan kinderen en 
kleinkinderen, maar hield ook van 
fietsen, verzorgde zijn vogels, ging 
biljarten en waar nog plek was stonden 
bloemen. Voor de K.B.O. bracht hij tot 
op het laatst nog de boekjes rond. Siem 
zat vroeger in het kinderkoor, is 
misdienaar geweest en bleef een 
trouwe kerkganger. Terugkijkend op 
zijn leven zei hij zich met Nel en de 
kinderen, familie en vrienden gelukkig, 
tevreden en rijk te voelen. Siem, een 
prachtmens, mocht 92 jaar worden. Hij 
overleed op Eerste Kerstdag 25 
december 2018. 

 

Familieberichten 

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 Mats Smelt 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Wilhelmina Breed – Lammers, 90 jaar, Klavermeent 7 Hilversum 
 Gijsbertha Nieman, 97 jaar, Graaf Wichmanlaan 5 Huizen 
 Andreas van Klaveren, 88 jaar, Elisabethgaarde 32 Bussum 

 

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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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 

Locatie team Vituskerk:  Hr. P. Grol   6944855 

    Hr. H. den Hollander  06 25 336 789 

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

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 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  6943588 

MOV en kosters:  Hr. J. Heerschop  6931219 

    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 

Contactgegevens locatie Mariakerk 

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

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL70 INGB 0003 3582 58 

NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Mariakerk:  Hr. F. Baneke   698 2999 

    Mw. C. Veen   693 6468 

    Mw. C. Blaauwgeers  691 1720 

    Hr. H. Baaij   

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

woensdag 9.30 - 12.00 uur  

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

Ziekenbez. Tergooi Blaricum: Mw. R. de Kok       06 11 127 758 

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 


