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Woordje van de pastoor 

Hoop voor een nieuwe tijd  

Beste mensen, allereerst wil ik jullie 
allemaal hartelijk bedanken voor alle 
bezoekjes, wensen en cadeaus op mijn 
verjaardag. Wat was het fijn deze ver-
jaardag hier samen met mijn moeder te 
kunnen vieren. 

Als u dit leest is de vakantietijd al voor-
bij; een goede herinnering aan een 
heerlijke tijd. Nu in de septembermaand 
gaat alles weer beginnen. De jongste 
kinderen voor het eerst naar school; de 
wat ouderen met de uitdaging van een 
nieuwe klas of een nieuwe school. Zelfs 
de natuur rond ons toont ons de teke-
nen van een diepe verandering: de zo-
mertijd loopt ten einde en er gaat een 
nieuwe tijd beginnen, de herfst.  

Op 23 september zullen wij een bijzon-
der astronomisch verschijnsel beleven: 
de herfstevening, ook wel dag- en 
nachtevening genoemd; een dag waar-
op de dag en de nacht even lang duren. 
Daarna zal de dag steeds korter wor-
den, omdat de winter komt. Weer een 
nieuwe tijd. 

Elke vernieuwing, tijd en seizoen vra-
gen allereerst om hoop, om er met een 
opgeheven hoofd tegenaan te gaan. De 
tijden tegenwoordig, zegt iedereen, zijn 
moeilijk geworden: waaruit kan ik hoop 
gaan putten? Wat of wie kan mij in de-
ze tijd vaste grond bieden waarop ik 
mijn voeten kan neerzetten? 

Onze Moeder de Kerk leert ons gelovi-
gen onze hoop te stellen, niet op mooie 
theorie, maar op een concrete basis en 
fundamenten. Onze moeder de Kerk wil 
ons leven tussen alle moeilijkheden 
heen leiden naar de bron van het leven! 
Daarom is de Kerk een afbeelding van 

Maria, onze hemelse moeder. De okto-
bermaand komt ons tegemoet in het 
teken van Onze Lieve Vrouw van de 
Rozenkrans. Zij is onze moeder gewor-
den onder het kruis van haar Zoon, 
toen Hij zei: «Vrouw, zie daar uw 
zoon». Zij zorgt voor ons allen als haar 
eigen kinderen. Wij zijn namelijk haar 
kinderen geworden toen Jezus zijn jon-
ge leerling Johannes aan zijn eigen 
moeder toevertrouwde door te zeggen: 
«Zie daar jouw moeder».  

Iedereen weet wat de rozenkrans is: 
een gebedssnoer om Weesgegroetjes 
te bidden. Toch heeft iemand van u 
misschien lange tijd geen rozenkrans in 
de hand genomen. Ik kan jullie, beste 
mensen, ervan verzekeren: wil je hoop 
vinden, ook als het moeilijk is, grijp dan 
uw ‘kroontje’. Een groot aantal van on-
ze medegelovigen zou ons kunnen ver-
tellen dat het werkt! In momenten waar 
je geen vaste hoop kon vinden, is er 
onverwachts vrede in je hart gekomen. 
En het was geen illusie: het was een 
werkelijke verandering. Het was als een 
licht op een donkere dag en de situatie 
was niet meer zo onmogelijk. Eenvou-
dig gezegd: er was weer hoop!  

“De hoop wordt niet teleurgesteld, 
want Gods liefde is in ons hart uit-
gestort door de Heilige Geest”, 
schreef Paulus aan de eerste gelovi-
gen. Dit wens ik U ook van harte. 

Pastoor Carlos Fabril  
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Van de bestuurstafel 

Beste mensen, als u deze nieuwe 
Klankkleur ontvangt is de vakantietijd 
voor de meesten van ons al voorbij. Wij 
hopen dat u van de mooie zomer-, c.q. 
vakantietijd iets moois heeft kunnen 
maken, en vooral dat u lekker uitgerust 
bent voor dit nieuwe werkjaar. Als wij 
onze Klankkleur doorbladeren zien wij 
dat deze wel heel mooi gekleurd is door 
allerlei plaatjes en foto’s van veel be-
langrijke gebeurtenissen en festiviteiten 
die wij de afgelopen twee maanden in 
onze beide kerken hebben beleefd. Wat 
mooi was het voor onze parochie, de 
familie, vrienden en kennissen op 21 
juli jl. onze emeritus- pastoor Nico de 
Gooijer in zijn 89e levensjaar in pries-
terkleding op het priesterkoor van de 
St. Vituskerk in Naarden te zien voor de 
bijzondere viering van zijn 60-jarig 
priester-jubileum. Zoals de foto’s kun-
nen getuigen straalde Nico blijdschap 
en dankbaarheid uit voor dit grote 
Godsgeschenk. Na de H. Mis kwamen 
vele parochianen, vrienden en kennis-
sen Nico tijdens de receptie feliciteren 
met deze mijlpaal in zijn leven. Ook ver-
tegenwoordigers van de verschillende 
parochies waar hij heeft gestaan heb-
ben Nico de hand gedrukt.  

De aankondiging van het vertrek van 
Maciej temperde overigens wat vreug-
de rond deze gebeurtenis. Jammer! Dat 
was de reactie van iedereen! Ruim 8 
jaar heeft Maciej met hart en ziel ten 
dienste gestaan van onze parochie-
gemeenschap; en hij was geliefd bij 
iedereen! Maciej heeft niet alleen veel 
ervaring opgedaan in onze parochie, 
maar ook in Blaricum en Huizen waar 
hij de eerst aanspreekbare priester 
was. God en bisschop Mgr. Jozef Punt 
hebben hem bereid gevonden om als 
pastoor/herder in de Wieringermeer 
een nieuwe kudde te weiden. Daartoe 

wensen wij hem alle goeds!  

Gezien het vertrek van Maciej en den-
kend ook aan de toekomst van onze 
parochies Naarden, Bussum, Blaricum 
en Huizen, heeft onze bisschop voor 
deze regio een nieuwe priesterstudent 
als stagiair aan-gewezen: Mikel Palic 
uit Kroatië. Mikel is afgestudeerd en 
spreekt goed Nederlands. Hij gaat zijn 
pastorale jaar doen ter voorbereiding 
op zijn diaken- en priesterwijding met 
de bedoeling dat hij na zijn wijding in 
onze regio blijft en Maciej dan op sa-
cramentele wijze volledig kan opvolgen! 
U ziet: God houdt onze parochiege-
meenschap in beweging! Dat gebeurt 
ook binnen ons bestuur! Zoals u in de 
vorige Klankkleur vanaf de bestuursta-
fel heeft kunnen lezen waren er kandi-
daten bereid gevonden voor ons be-
stuur. Met grote vreugde delen we u nu 
mede dat de heer Pieter Pouw, voor 
velen van ons bekend en wonend in 
Naarden, na een eerste kennismaking 
met het bestuur en het bijwonen van 
een bestuursvergadering, aan het bis-
dom is voorgedragen voor benoeming 
als nieuw bestuurslid van onze paro-
chie. Zijn benoeming is in gang gezet. 
Dit wordt nu door het bisdom geregeld.  

Wij melden u ook dat er een tweede 
kandidaat is die toe wil treden tot het 
parochiebestuur. Met hem zijn al een 
aantal gesprekken gevoerd waarbij hij 
zich bereid verklaarde als bestuurslid 
bij te dragen aan onze parochie-
gemeenschap. Wij zullen hem binnen-
kort graag uitnodigen voor een kennis-
making met het bestuur. Wij voelen ons 
geholpen en gedragen door God en 
ook door deze mensen voor wie de 
Kerk een belangrijke rol speelt in hun 
leven. 

Pastoor Carlos Fabril 
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Feest van de Heilige Drie-eenheid

Op zondag 8 september zullen wij in 
een gezamenlijke feestelijke eucharis-
tieviering het feest van de Heilige Drie-
eenheid, ons parochiefeest, vieren. De 

viering begint om 10:00 uur. Voorgan-
ger is Mgr. Hendriks. Alle koren van de 
parochie zullen deze viering opluiste-
ren.

 

Gezocht: een financiële duizendpoot

We zoeken iemand met een financiële 
achtergrond die bekend is met de pro-
gramma’s Excel en Word om ons te 
helpen met het verwerken van de fi-
nanciële gegevens van de Kerkbalans 
voor de hele parochie. 

Heeft u affiniteit met cijfers en ook wat 
tijd over, meldt u dan aan bij onze pen-
ningmeester Enzo Robustelli via secre-
tariaat@h-drieeenheid.nl 

Wilt u eerst meer informatie ook dan 
kunt u bij hem terecht. 

We hopen op veel reacties.  

 

 

 

 

Avondgebed voor Vrede op woensdag in de Vredesweek

Evenals vorige jaren verzorgt de Oe-
cumenische Werkgroep Avondgebed 
voor Vrede op woensdagavond in de 
Vredesweek in de Mariakerk een 
Avondgebed voor Vrede, dit jaar rond 
het thema van de Vredesweek 2019: 
‘Vrede verbindt over grenzen’. Juist in 
deze tijden van oorlog, geweld en ver-
deeldheid is het van belang dat wij de 
droom levend houden van echte Vrede 
die mensen over grenzen heen met 
elkaar verbindt. Wij hopen elkaar in dit 
Avondgebed daartoe te inspireren.  

U bent van harte welkom bij het Avond-
gebed voor Vrede op woensdag 25 
september om 19.30 uur in de Maria-
kerk.  

Namens de Werkgroep, 
Bruno Nagel 
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Verdieping

Joden, moslims en christenen noemen 
de stad Jeruzalem hun geestelijke va-
derland. Hoeveel moet er nog gedaan 
worden om haar werkelijk te maken tot 
een ‘stad van vrede’ voor alle volkeren, 
waar allen als pelgrim kunnen komen, 
op zoek naar God, en waar zij zijn stem 
kunnen horen, een stem die vrede ver-
kondigt (vgl. Ps 85,9)! 

Jeruzalem was inderdaad al altijd een 
stad waar de echo van verschillende 
talen in de straten te horen is, waar 
mensen van alle rassen en talen over 
het plaveisel gaan, waar de muren een 
symbool van Gods zorg voor de hele 
familie van de mensheid zijn. 

Als microkosmos van onze geglobali-
seerde wereld moet deze stad - als zij 
haar universele roeping wil waarmaken 
- een plaats zijn die universaliteit, eer-
bied voor anderen, dialoog en weder-
zijds begrip leert. Zij moet een plaats 
zijn waar vooringenomenheid en onwe-
tendheid, alsook de angst die daardoor 
wordt gevoed, door eerlijkheid, integri-
teit en het streven naar vrede worden 
overwonnen. Binnen deze muren mag 
er geen plaats zijn voor geweld, be-
krompenheid, onderdrukking en wraak 

Alle mensen die in een barmhartige 
God geloven - of ze nu jood, christen of 
moslim zijn - moeten allereerst de cul-
tuur van de verzoening en de vrede 
bevorderen, hoe moeizaam en lang-
zaam dat proces ook mag zijn en hoe 
zwaar de last van de herinnering ook 
weegt. 

Het Boek Wijsheid wordt volgens de 
overlevering aan de grote koning Salo-
mo toegeschreven. Dit boek is een 
unieke lof hymne op de goddelijke 
Wijsheid, die als de kostbaarste schat 
wordt weergegeven, waarnaar de mens 

verlangt en die hij kan ontdekken als 
het hoogste goed, waarvan alle andere 
goederen afhangen. Voor de wijsheid is 
het de moeite waard om van al het an-
dere afstand te doen, want alleen zij 
geeft aan het leven een laatste beteke-
nis. Deze betekenis overwint zelfs de 
dood, omdat de wijsheid naar een wer-
kelijke gemeenschap met God leidt. 

Ik ben gekomen om in stilte voor dit 
gedenkteken te staan dat is opgericht in 
herinnering aan de miljoenen joden die 
zijn gedood in de verschrikkelijke tra-
gedie van de Shoah. Ze hebben hun 
leven verloren, maar nooit zullen ze 
hun naam verliezen. Deze staan onuit-
wisbaar geschreven in de harten van 
hun geliefden, van hun medegevange-
nen die het overleefd hebben, en van al 
wie vastbesloten is dat een dergelijke 
wreedheid nooit meer over de mens-
heid mag losbarsten. Meer dan al het 
andere is hun naam voor altijd in de 
herinnering van de almachtige God ge-
grift. 

Men kan een medemens van zijn bezit, 
zijn kansen of zijn vrijheid beroven. 
Men kan een verraderlijk net van leu-
gens spinnen om anderen ervan te 
overtuigen dat bepaalde groepen geen 
respect verdienen. Maar wat men ook 
probeert, men kan nooit de naam van 
een medemens wegnemen ... 

Als men kijkt naar de gezichten die 
worden weerspiegeld in het bekken dat 
binnen dit gedenkteken in stilte rust, 
kan men niet anders dan zich herinne-
ren dat elk van hen een naam draagt. Ik 
kan me alleen maar de vreugdevolle 
verwachting van hun ouders voorstel-
len, toen ze verlangend uitkeken naar 
de geboorte van hun kinderen. ‘Welke 
naam zullen we dit kind geven? Wat zal 
er van hem of haar worden?’ Wie had 
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zich kunnen voorstellen dat ze tot zo’n 
beklagenswaardig lot zouden worden 
veroordeeld! 

Als we hier stil staan, weerklinkt hun 
schreeuw in ons hart. Het is een 
schreeuw tegen iedere daad van on-
recht en geweld. Het is een voortdu-
rend verwijt tegen het vergieten van 
onschuldig bloed. Het is de schreeuw 
van Abel, die uit de grond tot de Al-
machtige opstijgt. Wij erkennen ons 
onwankelbare vertrouwen in God en 
geven deze schreeuw een stem met de 
woorden uit het Boek Klaagliederen, 
dat zo betekenisvol is voor zowel joden 
als christenen: 

“Genadig is de Heer: wij zijn nog in le-
ven! Zijn ontferming kent geen grenzen. 

Elke morgen schenkt Hij nieuwe welda-
den. - Veelvuldig blijkt uw trouw? Ik be-
sef: mijn enig bezit is de Heer, al mijn 
hoop is op Hem gevestigd. Goed is de 
Heer voor wie Hem zoekt en alles van 
Hem verwacht. Goed is het geduldig te 
hopen op de Heer die redding brengt.” 
(3,22-25) 

Ik ben God bijzonder dankbaar voor de 
gelegenheid hier in stilte te kunnen ver-
blijven: een stilte om te gedenken, een 
stilte om te bidden, een stilte om te ho-
pen. 

Toespraak van paus Benedictus XVI 
tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem in 
mei 2009, o.a. aan de herdenkings-
plaats Yad Vashem. (Het holocaust 
herdenkingsmonument in Jeruzalem) 

 

Nazomer 2019

Als deze Klankkleur verschijnt zit de 
vakantie er voor de meeste mensen 
alweer op. De scholen zijn begonnen 
en de mensen tot rust gekomen na een 
hopelijk geslaagde vakantie, hetzij in 
eigen land of mogelijk een verre be-
stemming. Afstanden betekenen te-
genwoordig niet zo veel meer. Waar 
men vroeger slechts van droomde lijkt 
nu een fluitje van een cent te zijn om er 
te komen. Ik heb trouwens dit jaar de 
bedevaart naar Heiloo gemist. Zeker 
niet bedoeld voor elk jaar. Jammer, 
want zo’n eendaags reisje is voor de 
ouderen onder ons net mooi en in ieder 
geval ook betaalbaar! Het is een leuk 
bustochtje door het vlakke Noord-
Holland. Er wordt samen gezongen en 
gebeden. Er wacht ons een verzorgde 
lunch bij een goede sfeer. En natuurlijk 
een bezoek aan het winkeltje om te 
neuzen tussen al het moois. Allicht ook 
iets kopen, al is het maar voor de heb! 
Ja, Maria zal ons dit jaar hebben gemist 

aldaar. Nou ja, misschien volgend jaar 
weer op bedevaart. Wie weet! 

Enfin, we zijn weer overgegaan tot de 
orde van de dag. De mensen hebben 
hun werk hervat. En nu maar hopen dat 
ze niet in de stress raken door een te 
hoge werkdruk die ons leven steeds 
meer bepaalt. De jongeren hebben 
weer plaatsgenomen in de schoolban-
ken. Leergierig uitziend naar wat ko-
men gaat. Nieuwe uitdagingen wachten 
hen. Nieuwe kansen, nog een heel le-
ven voor zich, zij het met vallen en op-
staan, in een snel veranderende maat-
schappij. 

Een scala aan mogelijkheden om er het 
beste van te maken: dat zij over de po-
wer beschikken en tot het inzicht ko-
men om de geboden kansen te benut-
ten. Immers: de jeugd van heden is op 
weg om uit te groeien tot de mensheid 
van morgen! 

Corrie Bloks – v.d. Maeden 
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De smalle Hemelpoort

Zondag 25 augustus 2019 - Evangelie 
van Lucas 13 22-30 

Op weg naar Jeruzalem trok hij verder 
langs steden en dorpen, terwijl hij on-
derricht gaf. Iemand vroeg hem: “Heer, 
zijn er maar weinigen die worden ge-
red?” Hij antwoordde: “Doe alle moeite 
om door de smalle deur naar binnen te 
gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen 
proberen naar binnen te gaan, maar er 
niet in slagen?” 

De weg naar een ideale wereld is geen 
gemakkelijke wegJezus vergelijkt het 
met een nauwe poort. In Jerusalem heb 
je vele nauwe poortjes. Iemand die flink 
bepakt en gezakt erdoor heen wil, loopt 
grote kans om klem te komen zitten. 
We sjouwen enorm veel geestelijke ba-
gage met ons mee, vroeg of laat komen 
we klem te zitten. Het volgende mis-
schien ter verheldering: 

Een man komt bij de hemelpoort en 
verwacht dat die zondermeer open 
gaat, want hij gaat elke zondag naar de 
kerk, is daar enorm actief. Hij krijgt er 
zelfs een pauselijke onderscheiding 
voor. Hij klopt aan de deur en hoort een 
stem: “Ik ken je niet”. Hij zegt: “Kent U 
mij niet? Ik leef toch goed, ik vervul al 
mijn plichten, 

waarom mag ik niet naar binnen?”  

“Je hebt veel goeds gedaan, maar je 
deed dat vooral voor je zelf, je genoot 
van alle belangstelling om je heen. Je 
wilt nu deel hebben aan mijn feest, 
maar ik voel me niet welkom bij jou aan 
tafel. Je bent zo tevreden met jezelf, 
dat je anderen niet ziet staan.” 

“Heer, waarom voelt U zich niet wel-
kom, ik zou blij zijn als u bij mij aange-
klopt had.”  

“Ik heb vele malen bij je aangeklopt, 
maar tevergeefs.  

Ik was die asielzoeker, die je afwees. 

Ik was die zwerver, die je de huid vol 
schold,  

Ik was het zwarte schaap in de familie, 
dat nooit werd uitgenodigd,  

Ik was de buurman, met wie je niets te 
maken wilde hebben.” 

Het kwartje valt, wijzelf zijn oorzaak of 
de poort naar de hemel smal of nor-
maal is. 

J.M. Baaij

 

Bericht over de Vespervieringen in de Mariakerk

Beste mensen,  

Na ruim 5 jaar gaan de Vespervieringen 
in de Mariakerk stoppen. De voorberei-
ding vergt best veel van iedereen en we 
zien dat het aantal belangstellenden 
gestaag terugloopt. Daarom heeft de 
Werkgroep Vespervieringen in goed 
overleg dit besluit genomen. 

De Vespervieringen zijn eind 2013 be-

gonnen toen duidelijk was geworden 
dat de traditie van leken-voorgangers in 
de Mariakerk op zondag niet voortgezet 
kon worden. In de Vespers op de eer-
ste zaterdagmiddag van de maand kon 
de boodschap van de leek toch nog 
klinken. Wij vinden het spijtig dat wij nu 
niet verder kunnen gaan. Gelukkig is er 
intussen in Bussum wel een goed alter-
natief ontstaan: de Taizé-vieringen 
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(‘Songs and Silence’) op de eerste 
woensdagavond van de maand (20.00 
uur) in de Wilhelminakerk. Daaraan 
werken ook mensen van onze parochie 
mee. 

Wij hebben met plezier aan de Vesper-
vieringen gewerkt en zijn er dankbaar 
voor dat wij dit mochten doen. Vaak 
ontstonden er mooie vieringen.  

Wij zijn ieder die er aan heeft meege-
werkt dankbaar voor hun fijne inzet. 
Speciaal danken wij de voorgangers 
voor de inspiratie die zij mochten door-
geven.  

De Werkgroep Vespervieringen: Aafke 
Verheijen, Til van Overbeek en Bruno 
Nagel  

 

In gesprek met pastoor Nico de Gooijer

Na de viering van zijn 60-jarig priester-
jubileum is het appartement van pas-
toor Nico de Gooijer één bloemenzee 
en hangt de deur vol met felicitaties. 

Natuurlijk werd het jubileum gevierd in 
de Vituskerk. De kerk waar hij gedoopt 
is, zijn 1e Heilige Communie deed, mis-
dienaar was en ook zijn eerste H. Mis 
opdroeg. De begrafenissen van zijn 
ouders en veel familieleden zijn er ge-
weest, want pastoor De Gooijer is in 
Naarden Vesting geboren en getogen. 
Er was wel een andere bevolking in de 
vesting in zijn jeugd. Toen woonde er 
vooral het gewone volk, zoals hij zegt. 

Pastoor de Gooijer had een traditionele 
jeugd en opvoeding. Dat betekende ook 
dat hij op zijn 13e jaar bij de Kruisheren 
in Uden naar college ging. Hij deed 
daar staatsexamen gymnasium A. In 
Uden was alles anders dan thuis; zelfs 
de straten zagen er anders uit, mensen 
droegen andere kleding en spraken 
anders. 

In Dijnselburg, bij Zeist, ging hij naar 
het Seminarie, waar hij 2 jaar filosofie 
studeerde en vervolgens studeerde hij 
in Rijsenburg 4 jaar theologie. 

Hij werd priester gewijd in Utrecht, want 
toen hij begon te studeren viel het Gooi 
onder het bisdom Utrecht. Zijn eerste 
jaren was hij kapelaan in Heerhugo-

waard, waar hij een grote parochie 
moest bedienen. Hij reed met zijn 
brommer naar alle uithoeken van de 
parochie voor ziekenbezoek, jeugd-
werk, contact met de scholen, etc. Hij 
ging zelfs de communie brengen in het 
ziekenhuis in Alkmaar.  

Hij was ook kapelaan in Zwaag, in de 
H. Hartkerk in Bussum en in nog een 
andere parochie in Heerhugowaard en 
pastoor in Schermerhorn. 

In 1984 ging hij aan het werk in het 
Gooi. Eerst in Blaricum, waar mevrouw 
Annie Janssen de pastorie voor hem 
bestierde. Zij bleef hem trouw, ook toen 
hij na 5 jaar voor 6 jaar naar Den Hel-
der vertrok. Zij ging 2 keer per maand 
met zijn zussen naar Den Helder om te 
poetsen en te koken. Pastoor de Gooij-
er was 2 keer kapelaan in de H. Hart-
kerk en ook nog een tijd teamlid van de 
4 Bussumse parochies onder leidinng 
van Wim Klück. Tijdens die laatste pe-
riode woonde hij op Mariënburg bij de 
zusters. Daar las hij, ook na zijn pensi-
oen, een paar keer per week de H. Mis, 
evenals bij de zusters van de Stad 
Gods.  

Hij had toen ook veel contact met Viet-
namese bootvluchtelingen en dat con-
tact bleef bestaan. Toen hij in Blaricum 
pastoor was, mocht het Vietnamese 
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koor bij hem op de pastorie logeren en 
repeteren. In de kelder van de pastorie 
stond serviesgoed en grote pannen, die 
de zusters niet meer nodig hadden. Die 
kwamen tevoorschijn als er gerepe-
teerd en heerlijk Vietnamees werd ge-
geten. Ook bij zijn jubileum zong het 
inmiddels wat ouder geworden Vietna-
mese jongerenkoor. 

Nu woont pastoor de Gooijer tot volle 
tevredenheid in Naarden. Elke ochtend 
komt mevrouw Janssen hem helpen en 
gezelschap houden. Ze doen samen 
boodschappen bij Albert Heijn, waar ze 
koffie drinken met hun AH vrienden. AH 
biedt de buurtgenoten 3 keer per jaar 
een lunch aan; het is een echte buurt-
super. En zij leest hem voor; momen-
teel “de levens van Jan Six”. 

Het was een erg gezellig gesprek met 
een aimabel man, die dankbaar is voor 
alles wat hem geschonken is. 

Jeanine Peijnenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje van Nico de Gooijer

Nu de wierookdampen zijn opgetrokken 
en de bloemen zijn verwelkt, kijk ik te-
rug op een prachtig feest, door u allen 
aan mij gegeven. 

Ik ben God dankbaar voor de 60 jaren 
Priesterschap die mij zijn gegeven. 

Dank aan Pastoor Carlos voor het 
voorgaan in de viering van 21 juli, de 
prachtig versierde kerk, de zang van 
het Cecilia koor en het Vietnamees 
koor, allen die voor en achter de 
schermen druk zijn geweest. Dank aan 

het parochiebestuur die de receptie 
heeft aangeboden, aan de koffie- en 
gebakdames... 

U allen, die in de kerk waren en mee 
vierden en de vele kaarten met felicita-
ties die ik mocht ontvangen. Kortom, 
het is een onvergetelijk feest geweest, 
waarvan ik nogmaals wil zeggen: Ie-
dereen heel veel dank en voor u allen 
Gods Zegen en een hartelijke groet van  

Emeritus pastoor Nico de Gooijer 
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Nieuwe website

Eind 2018 werden we geattendeerd op 
een grote hoeveelheid mailverkeer via 
ons domein. Dat was een signaal dat 
de website gehackt was en de reden 
om op een ander, beter beveiligd pro-
gramma over te stappen. Daarbij kan 
meteen gebruik worden gemaakt van 
nieuwere technieken, waardoor de site 
een moderner uiterlijk krijgt. 

In eerste instantie is de Klankkleur ge-
plaatst en het rooster, de meest ge-
zochte items op de oude site. Vervol-
gens hebben Noud Lantman en onder-
getekende de oude informatie zoveel 
mogelijk overgezet en nieuwe items 
toegevoegd. 

Neem maar eens een kijkje op www.h-
drieeenheid.nl. Via de menubalk naast 
het logo van de parochie komt u op de 
achterliggende pagina’s. Soms zijn dat 
losse pagina’s, soms zijn het subme-
nu’s omdat er meer pagina’s te rang-
schikken zijn onder een van de menu-
keuzes. 

De homepage is een duidelijke wel-
komstpagina. Via de knop “parochiewij-
zer” is de informatie met namen en 
adresgegevens te vinden. Voor elke 
locatie is een aparte pagina gemaakt 
waar “eigen” input op kan worden ge-
plaatst. De locatieteams worden uitge-
daagd om van tijd tot tijd nieuwe berich-
ten te laten plaatsen. 

Nieuw in de website is de geschiedenis 
van de kerken van de parochie. Van 
alle drie de kerken in de fusie is de ge-
schiedenis beschreven en rijk gedocu-
menteerd met foto’s. 

Ook nieuw is de pagina voor de koren. 
Elk koor kan hier informatie laten plaat-

sen en terugvinden. Wij zouden het een 
goed idee vinden als van elk koor er 
een contactpersoon voor de website 
wordt aangemeld die ons op de hoogte 
houdt van wat er geplaatst zou moeten 
worden. 

Om te voorkomen dat de Klankkleur te 
veel een reisgids voor bedevaarten is 
hebben we op de website een aparte 
rubriek bedevaarten gemaakt. Hier kan, 
veel uitgebreider dan in de Klankkleur, 
alle achtergrondinformatie, reisgege-
vens e.d. worden geplaatst. 

Er wordt nog gewerkt aan een informa-
tiepagina over hoe je een uitvaart re-
gelt, een huwelijk laat inzegenen, een 
doop etc. 

Mocht u daarnaast informatie missen, 
schroom dan niet om ons suggesties te 
doen. Stuur dan een mailtje naar web-
master@h-drieeenheid.nl 

 

Huub Baaij 

 

http://www.h-drieeenheid.nl/
http://www.h-drieeenheid.nl/
mailto:webmaster@h-drieeenheid.nl
mailto:webmaster@h-drieeenheid.nl
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Kinderpagina 

 

 

 

Op een mooie dag in de herfst komen 
de vogels bij elkaar voor het jaarlijkse 
songfestival. Dit jaar zal het anders dan 
anders gaan, is er gezegd. Dus zijn ze 
vol spanning naar het bos gekomen. 
Het is een gekwetter van jewelste. Al-
lemaal zijn ze aan het inzingen. “Ach,” 
zegt de mus, “ik doe wel mee, maar ik 
maak geen kans met mijn gekwetter.” 
“Dat denk ik ook”, zegt de lijster. “Ik kan 
heel wat mooier zingen dan jij”. “Ik zou 
maar een toontje lager zingen”, zegt de 
nachtegaal. “Wat denk je van mij? Ik 
ben wereldberoemd. Mijn soortgenoot 
uit China komt zelfs in sprookjes voor. 
Zo mooi kan ik het niet, maar ik kom 
toch wel aardig in de buurt.” “Wat een 
verbeelding”’ snuift de lijster. “Eigenlijk 
vind ik er niets aan” zegt het roodborst-
je tegen de merel, “Je weet al van tevo-
ren wie er gaat winnen. Het is ieder jaar 
hetzelfde. Ik oefen me suf, maar ik val 
altijd buiten de prijzen. “Ach”’ zegt de 

parkiet, “het gaat ook om de lol. Winnen 
is niet zo belangrijk”. “Stil het gaat be-
ginnen” fluistert de karekiet. “Ik ben be-
nieuwd. Het wordt toch anders dan an-
ders?” 

“Iedereen van harte welkom”’ zegt de 
uil. Hij is de voorzitter. “Dit jaar hebben 
we iets anders bedacht. We weten zo 
langzamerhand wel hoe ieder vogeltje 
gebekt is. En dus dachten we: is het 
niet veel leuker met elkaar te zingen. 
We vormen één groot koor. Iedereen 
mag meedoen. Iedereen is even be-
langrijk. Of hij nu hoog of laag zingt, of 
hij nu krast of kwettert, iedereen mag 
zijn partijtje meezingen.” Er gaat een 
gejuich op. “Ik zal dirigeren,” zegt de 
specht, “want zingen kan ik niet. Maar 
ik kan wel maathouden.”  

En soms als je vroeg wakker bent en 
het is al licht, kun je horen dat er druk 
geoefend wordt.  
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Kun jij alle vogels uit het verhaal terugvinden in de puzzel? Succes ermee! 

N N I E F C E U P J X V  

R A M A E F E B I X O I  

Q C A I D I E M G L E I  

T H C E P S U M H T D K  

V T L I J S T E R E E A  

S E J T S R O B D O O R  

N G M S Y J A M U U C E  

Y A E S L K S E E M E K  

P A R K I E T G S A W I  

V L E A F E U A I S S E  

F R L O U S C M E M H T  

O R F L X N X V G V R X 

Hou je van zingen, doe dan mee

Regelmatig zingt er bij de gezinsviering 
in de Mariakerk een jeugdkoor. Momen-
teel zijn er al een aantal jongens en 
meisjes dat meezingt in het koor, maar 
er kunnen er nog veel meer bij. 

Tot nu toe repeteerden we 2 keer vlak 
voor de viering, maar we willen het nu 
anders gaan aanpakken. Om meer leu-
ke liedjes te kunnen instuderen, gaan 
we vaker repeteren. 

Het plan is om 2 keer per maand te re-
peteren op vrijdagmiddag van 16.00 uur 
tot 17.00 uur in de Sloep. 

We gaan starten op vrijdag 6 septem-
ber. Dan beginnen we met de liedjes 
voor de gezinsviering op zondag 6 ok-
tober.  

En we gaan ook al vast nadenken over 
Kerstmis, want dan zingen we natuurlijk 
ook. 

Ook jongens en meisjes uit de St. Vi-

tuskerk zijn van harte welkom om mee 
te zingen. Zou het niet gaaf zijn als we 
een groot koor hebben dat afwisselend 
in de Maria en de Vitus zingt? Mij lijkt 
het wel wat en onze dirigent Annelies 
ook. 

Wil je meezingen, meldt je dan aan bij 
het secretariaat: secretariaat@h-
drieeenheid.nl 

Wil je niet meezingen, maar bespeel je 
een instrument. Dan kun je je opgeven 
om mee te doen bij de vieringen.  

We hopen op veel reacties. Wij zijn al 
op vast zoek naar swingende liedjes. 
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Nieuw seizoen Songs & Silence

Stemmig kaarslicht, stilte, de meesle-
pende cadens van de liederen uit Tai-
zé, begeleid door ingetogen pianomu-
ziek, vaak ondersteund door wisselen-
de andere instrumenten. Zo komen al 
bijna drie jaar zinzoekers, twijfelaars, 
gelovigen, leden van verschillende ker-
ken, niet-weters, meditatieven en 
nieuwsgierigen uit Naarden, Bussum en 
de Hilversumse Meent maandelijks bij 
elkaar rond het altijd aanwezige kruis. 
Een uur om op adem te komen, te ver-
stillen in jezelf en je te laten inspireren. 
En voor wie wil een moment van ont-
moeting, bij de aansluitende koffie en 
thee. 

Ook dit seizoen is er iedere eerste 
woensdag van de maand om 20.00 
uur een Songs & Silence viering. De 
eerste viering op 4 september is net 
achter de rug. Op 2 oktober bent u wel-
kom voor de eerstvolgende viering in 
de Wilhelminakerk. Daarna is de viering 
twee keer in de Mariakerk, op 6 no-
vember en 4 december. Voorafgaand 
aan iedere viering, om 18.30 uur, is er 
een gezamenlijke maaltijd waar u aan 

kunt deelnemen. Aansluitend is er een 
uur van tevoren gelegenheid de lie-
deren met het instant-koor in te zingen 
en alvast in de stemming te komen.  

Graag ontmoeten we u bij een van de 
vieringen. Bent u geïnteresseerd en wilt 
u graag iedere maand een berichtje 
over de volgende viering ontvangen, of 
wilt u zelf meedoen bij de voorberei-
ding, inhoudelijk of muzikaal, laat het 
weten. U bent van harte welkom!  

Catrinus Mak (06-20837393, klop-
hart@telfort.nl) 

Karin Kuijper-Bouwmeester (06 
55334044, abkuijp@xs4all.nl) 

 

 

KBO berichten

Ledenmiddagen van de KBO op vrij-
dagmiddag in “De Sloep” om 14.00 uur: 

• 13 september: Levenstestament 
en schenkingsrecht 
Gratis voor KBO/PCOB en ASGM 
leden. Toegang voor belangstel-
lenden € 2,00.  

• 11 oktober: Reisshow Griekenland  

Gratis voor KBO/PCOB 
leden. Toegang voor be-
langstellenden € 2,00.  

De KBO- viering is op maandagmorgen 
28 oktober om 10.30 uur in de Sloep. 
De voorganger: dhr. Jos Baaij. Belang-
stellenden zijn van harte welkom! 

Greetje Sijp 

 

 

mailto:klophart@telfort.nl
mailto:klophart@telfort.nl
mailto:abkuijp@xs4all.nl
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Vredesweek 2019

De Vredesweek wordt gehouden van 
21 t/m 29 september. In Nederland is 
dit een initiatief van PAX.  

Vredesdienst 2019  

Vanuit de Raad van Kerken Naarden-
Bussum-Hilversumse Meent is de Oe-
cumenische Werkgroep bij de voorbe-
reidingen van de oecumenische Vre-
desdienst betrokken. 

Dit jaar vindt de oecumenische Vredes-
dienst op 22 september plaats in de 
Grote Kerk Naarden. Voorgangers zijn: 
ds. Véronique Lindenburg (Protestantse 
Gemeente Naarden), ds. Petra Smit 
((Vrij Evangelische Gemeente Bussum) 
en ds. Annegreet van Wijk (Doopsge-
zinde Gemeente Bussum-Naarden). Wij 
sluiten creatief aan bij de voorzetten 
van PAX. 

U/jij bent hartelijk welkom! 

Aanvang: 10 uur. Kinderopvang en kin-
dernevendienst aanwezig.  

Info PAX: vredesweek.nl/thema-2019 
Info Protestantse Gemeente/Grote Kerk 
Naarden: www.pkn-naarden.nl 

Contactpersoon: ds. 
Véronique Linden-
burg, vclinden-
burg@gmail.com 

Vredeswandeling 
2019 

Met de Vredeswan-
deling hopen we in 
de loop der tijd heel Gooise Meren aan 
te doen. Dit jaar vindt deze plaats op 
zondag 22 september van 14:00 tot 
16:00 uur op de Keverdijk in Naarden, 
inclusief contact met Basisschool 
Tweemaster en bezoek aan Moskee 
As-Salaam.  

De eerste Vredespaal werd vorig jaar 
uitgereikt aan de Wereld BBQ en staat 
nu in de Groene Long te Bussum. Dit 
jaar wordt opnieuw een Vredespaal uit-
gereikt. 

De jaarlijkse Vredeswandeling wordt 
georganiseerd door Samen in Gooise 
Meren, een werkverband van maat-
schappelijke en religieuze partijen. 
Meer informatie volgt! 

Contactpersoon: ds. Véronique Linden-
burg, vclindenburg@gmail.com 

Contactdag voor ouderen en familieleden 

Op zondag 22 september a.s. vindt in 
de St. Vituskerk te Naarden de contact-
dag plaats voor ouderen en voor diege-
nen die niet meer in staat zijn om zelf-
standig 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 afgeslo-

ten met een Plechtig Lof. 

Als u vergeten bent om zich op te ge-
ven, dan kunt u contact opnemen met 
onderstaande personen: 

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

Agnes Pouw, Meerstraat 7, Naarden 
tel. 694 1893 

Werkgroepen Diaconie en M.O.V. 
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Verslag Kevelaer 2019

In kerkblad zag ik de aankondiging 
staan om in te schrijven voor de bede-
vaart naar Kevelaer. 35 jaar geleden 
ben ik daar ook al eens geweest met 
kinderen en ouders. Mooie herinnerin-
gen heb ik daar aan. Daarom schreef ik 
mij dit jaar weer in. 

Met vijf bussen vertrokken wij in juli 
vanuit de St. Jan in Laren. Twee dagen 
lang weg uit de hectiek, twee helemaal 
voor jezelf.  

Bezinning, bidden, rust, devotie, delen, 
er zijn met dezelfde intenties, kaarsjes 
voor je dierbaren opsteken, emoties, 
zang, even geborgenheid, kracht halen! 
Prachtige ondersteuning door het Gooi-
sche orkest! Chapeau!  

Zeer bijzonder om dit met allen te de-
len, emotioneel, maar ook inspirerend. 
Gezelligheid was er ook te vinden, tus-
sendoor was er tijd voor terrasje en ook 
vooral het weer werkte optimaal mee.  

Deze dagen hebben mij gegeven wat ik 
zocht. Magnificat!  

Wilt u meer weten, kunt u contact op 
nemen met  
Bernadette Keet 06 5152 1221  
Carla Sturkenboom 06 4606 8581 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalia

Di. 17 september: Naarden Vesting – 
een roerige geschiedenis  

Naarden bestaat al sinds 800. Toen 
heette het Naruthi en bevond zich op 
de plaats waar nu Oud-Naarden ligt. 
Het had een roerige geschiedenis, werd 
meermalen verwoest, maar bloeide 
toch telkens weer op. De inwoners 
mochten in 1351 op een andere plek 
een nieuw stadje bouwen, omgeven 
met een stadsmuur. Zo begon de roeri-
ge geschiedenis van de Vesting Naar-
den. Dr. Henk Michielse, oud hoofddo-
cent geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam en oud voorzitter van 

Gooi en Vechtstreek belicht onbekende 
feiten uit de geschiedenis van Naarden. 
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Wo. 16 oktober: Maria Sibylla Merian 

Wat dreef schilderes Maria Sibylla Me-
rian naar het verre Suriname om daar 
bloemen en vlinders te bestuderen? 
Hoe maakte zij Suriname in één klap 
beroemd in het 18e-eeuwse Europa? In 
1699, op 52-jarige leeftijd, vertrok zij op 
een WIC schip naar Suriname om als 
eerste vrouwelijke! natuuronderzoeker 
in Zuid-Amerika de natuur te bestude-
ren. 

Dieuwke Sibylla Maria Aalbers heeft 
een internationale carrière als sopraan 
achter de rug. Zij maakte een grondige 
studie van deze bijzondere vrouw en 
gaf van 2004-2012 in Paramaribo 
workshops opera en lezingen over Me-
rian. Later ook in Nederland. 

 

Praktische informatie 

Waar: Spieghelwijck Iepenlaan 354a, 
Bussum, naast verzorgingshuis De 
Zandzee.  

Tijd: 14 tot ± 16 uur 

Bijdrage in de kosten: € 7,50 per keer, 
incl. consumpties 

Betaling: aan de zaal of op rek. NL58 
INGB 0003 271950 t.n.v. J.G. de Jon-
ge-Meijerink, onder vermelding van 
‘Amalia’.  

 

 

 

 

 

 

Geloven in het alledaagse …!

Op zaterdag 12 oktober wordt er in de 
Willibrorduskerk in Heiloo van 10.00 uur 
tot ongeveer 15:30 uur voor de derde 
keer een inspiratie dag georganiseerd. 
Dit keer wordt er met de onderwerpen 
dicht bij het alledaagse gebleven. 

We willen daarmee instemmen met on-
ze paus Franciscus, die zegt: ‘God kun 
je nergens ontmoeten als je Hem niet 
éérst ontmoet in de gekwetste, beledig-
de en beschadigde mensen (zeg maar 
alledaagse) die je op je weg door het 
leven ontmoet.’ 

Inleider is Alain Verheij, wellicht bekent 
van twitter, zijn blogs, stukjes in Trouw 
en als commentator van KRO/NCRV. 
Hierna zijn er twee rondes met verschil-
lende werkwinkels met, naast de inlei-
der, Wilma Wieringa, Leo Mesman, Ni-
co Smit, Ko Schuurmans en Jan Ver-
bruggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later volgt er meer informatie achter in 
de kerken en op onze website.. 

Werkgroep Inspiratiedag namens de 
Vereniging Pastoraal Werkenden: Kiki 
Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, 
Nico Smit en Jan Verbruggen 
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Liturgisch rooster 

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 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering / Jozef Dameskoor L. Westgeest 

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 Geen Gezinsviering  

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 

woensdag 25 september 2019   

Maria 19:30 uur Avondgebed voor Vrede Parochianen 

zaterdag 28 september 2019   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering / Jozef Dameskoor M. Potjer 

zondag 29 september 2019  -  26e zondag door het jaar   

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

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

zaterdag 5 oktober 2019   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 6 oktober 2019  -  27e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Gezinsviering / Jeugdkoor Kapelaan A. Geria 

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

zaterdag 12 oktober 2019   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

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

zondag 13 oktober 2019  -  28e zondag door het jaar   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Kapelaan A. Geria 
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zaterdag 19 oktober 2019   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 20 oktober 2019  -  29e zondag door het jaar   

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

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

Vitus 12:00 uur Geen Gezinsviering  

zaterdag 26 oktober 2019   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering / Jozef Dameskoor A. Huisers 

zondag 27 oktober 2019  -  30e zondag door het jaar   

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

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

vrijdag 1 november 2019   

Vitus 19:00 uur Allerheiligen / Vituskoor N/L Pastoor M. Costa 

zaterdag 2 november 2019   

Maria 19:30 uur Allerzielen / Mary's Voices M. Potjer 

Vitus 19:00 uur Allerzielen / Vituskoor N/L Pastoor C. Fabril 

zondag 3 november 2019  -  31e 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 
*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 

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  

Gezamenlijke viering van beide kerken op 8 september a.s.

Op zondag 8 september zal de weke-
lijks hoogmis in onze kerk komen te 
vervallen. Evenals in voorgaande jaren, 
zullen wij op die zondag om 10.00 uur 
met zijn allen aanwezig zijn in de ge-

zamenlijke viering in de Mariakerk, 
waarbij Mgr. Hendriks zal voorgaan. Wij 
nodigen U allen van harte uit daarbij 
aanwezig te zijn. 

 

Feestelijke Hoogmis

Twee weken achter elkaar een feeste-
lijke Hoogmis met receptie daarna:  

Op 21 juli vierden wij in onze kerk het 
60 jarig priesterjubileum van emeritus 
pastoor Nico de Gooijer. Omdat Nico 
de Gooijer in de hele parochie bekend 

en geliefd is en in alle kerken en tehui-
zen is voorgegaan, zijn de foto’s van 
Wim Keet en het interview in het alge-
mene gedeelte van deze Klankkleur 
geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 28 juli ging kapelaan Maciej Sen-
decki voor het laatst voor in onze kerk.  
Hij nam afscheid van ons, omdat hij is 
benoemd tot pastoor in een grote paro-
chie in de Wieringermeer. Zijn prettig 
optreden en eigentijdse toonzetting in 
zijn vieringen, maakt hem erg geliefd bij 

allen. Het katholieke geloof is niet som-
ber, integendeel. Met zijn humorvolle 
benadering van soms zware geloofs-
punten, trok hij direct de aandacht van 
de toehoorders van zijn preken. Wij zul-
len hem missen en zijn hem erg dank-
baar voor zijn ruim 8 jarige prettige 
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aanwezigheid in onze parochie. In de 
mis was Maciej geheel zichzelf met 
humor en al. De receptie na de viering 
werd zeer druk bezocht. De collectebus 
achterin de kerk heeft een prachtig be-
drag opgeleverd. Maciej kan de op-
brengst gebruiken als ondersteuning bij 
de renovatie van zijn ‘nieuwe’ pastorie 
in Nibbixwoud. Wij wensen hem Gods 

rijke zegen toe in zijn nieuwe werkom-
geving. 

Meer van de door Wim Keet van beide 
vieringen en recepties gemaakte foto’s 
vindt u op de website van de parochie 
www.h-drieeenheid.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoonmaaklunch

U weet natuurlijk wel dat de St Vitus-
kerk een geweldige schoonmaakploeg 
heeft. Een keer in de 2 maanden op 
een dinsdagmorgen is het werken ge-
blazen, en hard ook. 

Laatst werden deze harde werkers en 
werksters blij verrast met een Indische 

lunch, klaargemaakt door een van de 
medewerksters van deze gezellige 
ploeg, Viola van Gaalen. Jee Viola! Wat 
was dat lekker. We hebben er met zijn 
allen van genoten en het was reuze 
gezellig. Nogmaals heel hartelijk dank, 
voor deze leuke en lekkere geste. 

Nieuwe organist

Op zondag 11 augustus heeft pastoor 
Carlos Hanneke Huibers uit Weesp als 
nieuwe dirigent voor het St. Ceciliakoor 
aan de kerkgemeenschap voorgesteld 
en van harte welkom geheten. Zij is de 
opvolger van Frans Eijpe, die wij hierbij 

heel hartelijk willen bedanken voor de 
zeer vele jaren dat hij het orgel heeft 
bespeeld. Frans blijft gelukkig bij ons 
als lid en voorzitter van het St. Cecilia-
koor. 

Het Locatieteam van de St. Vituskerk 
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In memoriam - Evert Peters

Evert Peters, de broer van Pastoor Pe-
ters (die lang onze parochie heeft ge-
leid in de jaren ’80 en ’90) , is in Henge-
lo overleden op 88 jarige leeftijd en in-
middels in besloten kring uitgevaren. 
Velen van onze kerkgemeenschap 
hebben hem gekend. 

Toen pastoor Peters, o.a. oud missio-
naris en docent, werd benoemd tot pas-
toor in Naarden, betrok hij met zijn 
broer en schoonzus én hun 4 kinderen 
de pastorie. 

De huidige kleine vergaderzaal annex 
tuinkamer, was hun woonkamer. Het 
huidige secretariaat was hun keuken en 

de slaapvertrekken waren op de 1e eta-
ge. 

Evert was actief lid van het St. Cecilia-
koor en werkte met Jan Jorna z.g., on-
ze onvolprezen ‘sacrista’, achter de 
schermen en hield de kerk draaiende 
met enorm veel taken en klussen. Nel 
zijn vrouw bestierde de misdienaars en 
de communicanten tot het moment dat 
de familie in 2000 naar Hengelo ver-
huisde. 

Wij zijn Evert Peters veel dank ver-
schuldigd en wensen zijn vrouw en fa-
milie veel sterkte met dit verlies. Moge 
de Heer hem opnemen in zijn eeuwige 
glorie. 

Familieberichten 

Door het doopsel zijn tot onze kerkgemeenschap toegetreden: 

 Marianne Izaäk Christiano Adriane Loch op 5 mei 2019 
 Mila Eva de Brandt op 29 juni 2019 
 Cato Pomme Lieve van Baal op 6 juli 2019 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Mattheus Lodewikus van Hooren op 77 jarige leeftijd 
 Agnes Helena Maria Paulussen – van Gaalen op 94 jarige leeftijd 
 Carolus Jacobus Maria Hölscher   op 78 jarige leeftijd 
 Maria Bernadette Buunen – Roeken op 82 jarige leeftijd 
 Lucia Anna Maria van der Geest - van Lent op 79 jarige leeftijd 

 

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

 

 

 

 



 
  

23 
 

  

Mariaklanken 

1e Communie in de Mariakerk Bussum

Beste ouders, 

Wij nodigen geïnteresseerde ouders 
van kinderen die in het schooljaar 2019 
– 2020 in groep 4 of hoger zitten, die 
hun kind willen begeleiden naar de 1e 
Communie, graag uit voor een informa-
tieve ouderavond op:  

Woensdag 25 september om 
20.00 uur  

In het Pastoraal Centrum van de Maria-
kerk, Brinklaan 42 in Bussum.  

Er zal in het kort wat uitleg gegeven 
worden over de voorbereiding en de 
bijeenkomsten voor de kinderen die op 
zondagochtend plaatsvinden. U kunt op 
deze informatieve ouderavond het pro-

ject inzien, vragen stellen en uw kind 
aanmelden voor de 1e Communie. 

De feestelijke 1e Communie viering in 
de Mariakerk is op zondag 10 mei 
2020. 

Wij hopen u deze avond te ontmoeten, 
ook als u twijfelt of u uw kind wilt laten 
meedoen. Indien u vragen heeft, bel 
ons gerust. 

Vriendelijke groet, 1e Communie werk-
groep 

Pastoor Carlos Fabril  
Karin Veen 
Roos Veen 
Ans Baaij  035 - 6931591 

Mariakerk 5 jaar 100

Er staat de Mariakerk een feestelijke peri-
ode te wachten.  

• In 2020 is het 100 jaar geleden dat ge-
start is met de bouw van onze kerk; 

• In 2021 is het 100 jaar geleden dat de 
Mariakerk is opgeleverd; 

• In 2024 is het 100 jaar geleden dat de 
Mariakerk is gewijd. 

Dat geeft ons een aanleiding om de ko-
mende vijf jaar bijzondere gebeurtenissen 
te laten plaatsvinden die in het teken staan 
van 100 jaar Mariakerk. Denk maar aan 
vrijwilligersfeesten, (koor-) zangevenemen-
ten, concerten en workshops. 

Om al die activiteiten te organiseren en te begeleiden zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers die een evenementen comité willen vormen. 

Heb jij ideeën, de energie en de tijd om hieraan bij te dragen, meld je dan aan via 
het parochiesecretariaat of op de website www.h-drieeenheid.nl/locatie-mariakerk 

http://www.h-drieeenheid.nl/locatie-mariakerk
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Afscheid Maciej Sendecki

Beste Maciej, 

Jouw preek begint altijd met een glim-
lach en dan neem je ons mee in jouw 
gedachtewereld en laat je merken dat 
je tussen ons instaat en dat je samen 
met ons het geloof handen en voeten 
geeft. 

Met een glimlach zeg je: “ Geloof is on-
logisch.” Het resultaat van redeneren is 
“weten” en weten is iets anders dan 
“geloven”. “Weten” is het resultaat van 
je hoofd gebruiken. “Geloven" is het 
resultaat van je hart gebruiken. 

Je hart overbrugt de kloof tussen weten 
en niet weten. De logica staat buiten 
spel, het is de gave van je hart. 

Maciej, wij zijn je dankbaar voor jouw 
zienswijze en jouw omgaan met men-

sen, maakt ons tot blije, tevreden men-
sen. 

Je pakt ook af en toe je gitaar om ons 
mee te nemen in jouw blije wereld. 

Maciej dat is één van de redenen dat 
wij je gaan missen. 

Namens de mensen van de parochie 
geef ik je onze zegen mee:  

De Heer zij met je, om je de juiste weg 
te wijzen, om je te beschermen tegen 
gevaar, om je te troosten als je verdriet 
hebt, om je een goede pastoor te laten 
zijn. 

Moge God zich over jou ontfermen. 

Maciej, bedankt, wij omarmen je. 

(Uit de toespraak van Jos Baaij op zon-
dag 11 augustus) 

 .
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Nationale Vredesweek - ’Vrede verbindt over grenzen’ 

In tijden dat de Amerikaanse president 
Trump praat over het bouwen van een 
grensmuur en Europa de buitengrenzen 
steeds meer sluit voor vluchtelingen, 
kiest PAX als thema van de Vredes-
week 2019: ’Vrede verbindt over gren-
zen’. 

Het thema nodigt uit om de grenzen op 
te zoeken en te onderzoeken. Want 
aan de andere kant van de grens wacht 
vaak een wereld aan ontmoetingen en 
mogelijkheden. Veel mensen leven 
steeds meer in de eigen bubbel, en 
spreken steeds minder mensen uit an-
dere bubbels. Polarisatie ligt dan op de 
loer. 

Over de hele wereld ondersteunt PAX 
het vredeswerk van mannen en vrou-
wen die grenzen durven te slechten om 
vrede te sluiten. Zo kunnen voormalige 
tegenstanders elkaar ontmoeten en 
ontdekken dat samenleven mogelijk is. 
En kunnen mensen elkaar vinden in 

hun verlangen naar een rechtvaardige 
vrede. 

Daarvoor is uiteraard geld nodig. PAX 
adviseert en ondersteunt vredesinitia-
tieven in heel veel (voormalige) oor-
logsgebieden. En vaak met succes. 
Maar dat alles is niet mogelijk zonder 
uw steun. Uw betrokkenheid en bijdra-
ge zijn goud waard. Helpt u mee? Met 
een bescheiden bedrag kunt u hen hel-
pen dit belangrijke werk voort te zetten. 

Zondag 22 september zal de collecte 
dan ook in het teken staan van de Vre-
desweek en zal achter in de kerk de 
Vredeskrant weer uitgedeeld worden. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om 
deze dienst bij te wonen kunt u uw gift 
natuurlijk ook overmaken op Bankreke-
ningnummer:NL03 TRIO 0390 5150 00 
t.a.v. Pax 

Vincent Veen 
Namens de MOV groep 

Misdienaars gezocht! 

Ben je 8 jaar of ouder en lijkt het je leuk om iets te doen in de kerk maar weet je niet 
wat, dan hebben wij de oplossing. 

We hebben misdienaars nodig 

• De misdienaar helpt de priester tijdens de viering met 
het klaarmaken van de tafel. 

• Ook steekt hij/zij de intentiekaars aan. 

• Na de communie wordt het altaar weer afgeruimd. 

Lijkt het je wat of heb je vragen neem dan contact op met: 

Joke van Bogerijen tel.nr. 0640110862 of mail mij,  

Emailadres: jvbogerijen@outlook.com 
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In Memoriam – Els Smits van Oyen 

Els werd op dins-
dag 6 juni 1933 in 
Heerlen geboren 
uit haar moeder 
Maria Josephina 
Hermana Antonia 
Prinz en vader Vic-
tor Gijsbert Joseph 
Maria van Heijst. In 
de St. Pancratius-
kerk werd Els ge-

doopt onder haar doopnamen Elisabeth 
Gerarda Maria. Haar vader was direc-
teur van de Rotterdamse Bank aldaar. 
Na de lagere school ging zij naar de 
M.M.S. om daarna enige tijd op het in-
ternaat van de religieuze orde 'Dames 
du Sacre Coeur' in Vaals te verblijven. 
Aansluitend volgde zij een opleiding 
aan het Instituut Schoevers in Amster-
dam. Toen er in die tijd op een dag in 
1954 bij het bridgen een partner werd 
gemist, kwam Els vergezeld door een 
paar vriendinnen als uit het niets te-
voorschijn en bood aan om mee te spe-
len. Ook van de partij was een jonge-
man Jack genaamd. Hij bleek een 23 
jarige zoon van een ondernemer in 
technische agentschappen te zijn. Het 
werd tussen Els en Jack waarlijk liefde 
op het eerste gezicht. De pijlen van 
Cupido hadden blijkbaar onmiddellijk 
hun beoogde doel getroffen, want al op 
31 juli 1955 verloofden zij zich. Op 7 
april 1956 trad Els in de Sint Pancrati-
uskerk in Heerlen in het huwelijk met 
haar Jack Arnold Quirinus Marie Smits, 
later Smits van Oyen. Jack was zijn 
loopbaan begonnen in het bedrijf van 
zijn vader, die importeur van bosbouw-
machines was. Hij zette het bedrijf 
'Hethollag B.V.' later als directeur-

eigenaar voort. Zij vestigden zich in 
Badhoevedorp waar hun 3 zoons res-
pectievelijk in 1957, 1958 en 1960 wer-
den geboren. In 1962 verhuisden zij 
naar de Jan Steenlaan in Naarden en 
werd het gezin in 1966 en 1968 nog 
verblijd met 2 dochters. Naast het druk-
ke huishouden en de zorg en opvoe-
ding van de kinderen, kreeg Els allengs 
meer vrije tijd om te genieten van lezen, 
concertbezoek, tuinieren en natuurlijk 
bridgen, wat ze nog steeds graag deed. 
Op 5 mei 2009 verhuisde zij naar het 
Majellapark. Zij was er gelukkig, het 
leven was mooi en goed, tot zij op de 
avond van 17 januari 2019 op onver-
klaarbare wijze in huis ten val kwam en 
haar heup had gebroken. Omdat de lift 
helaas te klein bleek, moest zij bij be-
wustzijn, 's-avonds laat door de Brand-
weer, via het balkon, naar de ambulan-
cewagen getakeld worden. Na de ope-
ratie in de morgen werd zij 's-avonds 
overvallen door een herseninfarct met 
een ernstige verlamming als gevolg en 
geen zicht op herstel. Na nog toedie-
ning van de laatste Heilige Sacramen-
ten door pastoor Carlos Fabril, is zij is 
op 22 januari op 85-jarige leeftijd over-
leden. Voorganger op haar uitvaart was 
pastoor Charles Duijnstee, een tot 
priester gewijde studievriend van zoon 
Alexander. Els wilde graag uitgestrooid 
worden in het Goois Natuurreservaat. 
Tijdens die ceremonie hebben daar op 
31 maart naar haar wens en tot haar 
gedachtenis, in een bijzondere en lief-
devolle bijeenkomst alle kleinkinderen 
tezamen ook een eikenboompje ge-
plant. In gedachten sluiten wij ons 
daarbij graag aan.  
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Familieberichten

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 Anella  Jazrawi 
 Muriel Hublin 

 

Met elkaar in de echt verbonden: 

o Indra van der Graaf en Maarten Aleva 
 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 

 Gerardus van Riel, 82 jaar, De Peppels 5 
 Wilhelmina van Kuyk – Everts, 100 jaar, Nw. ’s Gravelandseweg 19G 
 Lyda Gemke, 85 jaar, Huize Godelinde  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Orgeldag 

Op zaterdag 14 september wordt de 
Nationale Orgeldag gehouden. Dit valt 
samen met het Open Monumenten-
weekend. Het Steinmeyer-orgel zal die 
dag bespeeld worden door vier organis-
ten vanuit onze regio: Hendrik Jan de 
Bie, Willem Vonk, Richard Vos en Joost 
Veerman.  

De vier concerten beginnen om 12.00 
uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur. 
Iedere organist geeft een concert van 
ca. 20 minuten. Daarna is er gelegen-
heid om het Steinmeyer-orgel en de 

kerk te bezichtigen voordat het volgen-
de concert begint. Toegang is gratis! 
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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   694 4855 

    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  694 3588 

MOV:    Hr. J. Heerschop  693 1219 

Koster:    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   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

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

Ledenadministratie  ledenadm.rnaria@12move.nl 


