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Woordje van de pastoor 

“Richt u op en heft uw hoofden omhoog 
want uw verlossing komt nabij”. (Lc. 
21,28) 

Beste mensen, graag wil ik aan het be-
gin van dit artikel een woord van dank 
uitspreken naar God, ons aller Vader, 
voor de vier nieuwe diakens: Bert Glo-
rie uit Nederland, Mikel Palić uit Kroa-
tië, Juan Andrés en Javier Eduardo uit 
Chili, die Hij op 16 november jl.  aan 
ons bisdom heeft geschonken. Dank 
ook aan allen die bij de wijdingsplech-
tigheid in Heiloo aanwezig waren. Onze 
parochiekerken waren hierbij goed ver-
tegenwoordigd. In deze zeer bewogen 
tijd waarin mensen via andere wegen 
het probleem van het tekort aan pries-
ters, zoals bijvoorbeeld binnen het 
Amazonegebied, proberen op te los-
sen, vierden wij in Heiloo een prachtige 
diakenwijding van 4 jongemannen; een 
sterk teken van Gods barmhartigheid 
en overvloedige vrijgevigheid. De vier 
diakens zijn nu onderweg om binnen 
een half jaar priester te worden.  Deze 
indrukwekkende viering in het stamp-
volle Heiligdom van Onze Lieve-Vrouw 
ter Nood   schonk mij de vrede en ze-
kerheid dat God degene is die Zijn Kerk 
leidt en de mens roept om Hem te vol-
gen daar waar nodig. Het priesterschap 
is geen beroep, maar het is een roe-
ping! En als je daarvoor geroepen bent 
kan je door Gods genade en de genade 
van het Sacrament zelf je leven in 
dienst stellen voor God en Zijn Kerk; en 
dit zonder ooit te denken dat God je 
voor iets onmogelijks heeft geroepen. 
Dit is mijn eigen ervaring. En ook al ben 
ik 19 jaar priester, in al mijn zwakheden 
heb ik nog nooit het gevoel gehad dat 
Hij mij niet heeft geleid. Integendeel: 
daar waar ik me zwak voel werkt Zijn 
genade in overvloed! Het gaat dus niet 
over onze eigen kracht, maar over de 

kracht van het gebed. Laten wij bidden, 
broeders en zusters, voor onze paus 
Franciscus, dat hij, geïnspireerd door 
de Heilige Geest, de juiste beslissingen 
mag nemen voor het welzijn van Gods 
Kerk.  

Daar komt de Advent ons nu tegemoet. 
Een tijd bij uitstek waarin ons de 
menswording van de Heer wordt aan-
gekondigd, en wel voor het heden. Het 
gezicht van de aarde verandert! De 
kerstversieringen, de kerstboom, sfeer-
volle verlichting buiten op straat, en 
zelfs de vier kaarsen van de Advents-
krans waardoor veel licht in deze don-
kere dagen wordt gebracht, zijn een 
uiterlijk maar wel een belangrijk gebeu-
ren. Het is een uitnodiging om de mens 
van het heden te helpen om te begrij-
pen wat ruim 2000 jaar geleden in een 
grot in Bethlehem gebeurd is: dat God 
die rijk was arm geworden is om de 
mens door zijn armoede rijk te doen 
worden en hem door zijn menswording 
de weg van het geluk en het ware leven 
te doen kennen. Hij is het ware licht dat 
ons gelukkig maakt.  

Dit is de boodschap van Bethlehem! 
Dat de mensen in de wereld van van-
daag die overspoeld wordt door egoïs-
me en rijkdom, en steeds meer oorzaak 
van oorlogen en ongerechtigheid, zich 
de armoede van het Kerstkind mogen 
aantrekken om echt het doel van het 
leven te ontdekken: namelijk 
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de liefde tot God en de medemens! 

Moge God, die de mens liefheeft en 
door de menswording van Zijn Zoon 
ingreep in de geschiedenis, ook nu met 
Kerstmis ons allen bereid vinden om 

volgens Zijn wil medewerkers te wor-
den van Zijn Koninkrijk. 

Ik wens u allen Zalig Kerstmis en Ge-
zegend Nieuwjaar! 

Pastoor C.A. Fabril  

 

Van de bestuurstafel 

Na een moeilij-
ke periode bin-
nen het be-
stuur zijn wij 
weer op volle 
sterkte. Met de 
kennismaking 
van de 2 nieu-
we bestuursle-
den in het be-
stuur en inmid-

dels de aanstelling van ondergetekende 
als vicevoorzitter is nu het wachten op 
de aanstelling door het bisdom van 
Wim Keet als bestuurslid. 

Misschien mag ik van de gelegenheid 
gebruik maken om mij aan u voor te 
stellen: 

Mijn naam is Pieter Pouw, getrouwd 
met Rita, wij hebben vier zonen waar-
van er 3 getrouwd zijn en één zoon die 
vorig jaar tot priester is gewijd in Rome. 
Sinds ons trouwen in 1972 wonen wij in 
Naarden, precies tussen de Vitus kerk 
en de Maria kerk, in de Juliana van 
Stolberglaan. Dat is misschien ook de 
reden dat wij ons in beide kerken thuis 
voelen. Onze kinderen zijn in Naarden 
naar de Min. Calsschool gegaan en op 
de middelbare school in Bussum. 
Daarna zijn ze gaan studeren in Am-
sterdam, Utrecht en Maastricht. 

Mijn kerkbestuurservaring van 14 jaar 
ligt in Baarn in de H. Nicolaaskerk. 
Eerst als vicevoorzitter van het toenma-
lige kerkbestuur en daarna als voorzit-

ter van het locatieteam. Aldaar het 100 
jarig bestaan van de kerk meegemaakt 
en in 3 fases de restauratie van de 
kerk. Daarna de fusie van 8 parochies 
met in totaal 9 kerken. 

Toen pastoor Carlos mij vroeg om 
plaats te nemen in het parochiebestuur 
had ik wel even de tijd nodig om uitein-
delijk ja te kunnen zeggen. Het bestu-
ren is een mooie maar ook verantwoor-
delijke en soms zware taak. Met veel 
enthousiasme ben ik er dan ook aan 
begonnen in het vertrouwen dat we al-
tijd open en eerlijk met elkaar kunnen 
communiceren. 

Het besturen gaat meestal over de ge-
bouwen, financiën en het personeel. 
Daarnaast steunen we de pastoor in 
zijn pastorale taken. 

De pastoor is uiteindelijk de voorzitter 
van het bestuur. Bij pastorale zaken 
adviseren wij gevraagd en ongevraagd 
de pastoor. 

Op dit moment zijn we bezig om de 
pastorie van de Mariakerk op te knap-
pen. Er is schilderwerk aan de binnen - 
en de buitenkant van de pastorie en 
daaraan gekoppeld worden er enkele 
ruimtes op de begane grond van de 
pastorie gerenoveerd. De ruimtes wor-
den intensief gebruikt en voldoen niet 
meer aan de eisen van deze tijd. 

Verder is het bestuur van plan om met 
diverse werkgroepen binnen de paro-
chies te spreken over hun werkzaam-
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heden in de parochies. Vrijwilligers zijn 
onontbeerlijk in een parochie. Zij doen 
veel en goed werk en kunnen daarvoor 
niet genoeg bedankt worden. 

De decembermaand is voor iedereen 
een drukke maand met veel plezier en 
huiselijke gezelligheid maar laten we 
tegelijkertijd ook denken aan diegenen 
die alleen zijn, om te kijken of wij iets 
voor de ander kunnen betekenen.  

Moge de komende feesten ons inspire-
ren om naar elkaar om te zien te helpen 
waar dat nodig is. Op deze manier kun-
nen we nog meer Kerk zijn en een 
beetje vrede brengen in deze onstuimi-
ge tijd. 

Het parochiebestuur wenst u een Zalig 
Kerstmis en een vredig en gezond 
Nieuwjaar! 

Pieter P.L.M. Pouw 
vicevoorzitter  

 

In Memoriam – Em. Pastoor Nico de Gooijer 

Een mensen-mens is van ons heenge-
gaan. Op woensdag 27 november 2019 
overleed in zijn appartement in Naar-
den, gesterkt door de sacramenten der 
zieken, op 89-jarige leeftijd pastoor Ni-
co de Gooijer. Nico werd geboren op 14 
augustus 1930 in Naarden, waar hij zijn 
jeugd doorbracht.  

Hij volgde zijn opleiding in Uden en 
Zeist. Na zijn priesterwijding in Utrecht 
is hij kapelaan en pastoor geweest van 
vele parochies in Noord-Holland, waar-
onder de H. Hartparochie in Bussum en 
de St. Vitusparochie in Blaricum. Ook 
zette hij zich in voor vluchtelingen, die 
altijd een beroep op hem konden doen. 
Na zijn 60-jarig priesterjubileum in juni 
dit jaar heeft er in Klankkleur een inter-
view gestaan waar hier verder op in 
wordt gegaan. Na zijn emeritaat bleef 
Nico actief als reguliere voorganger in 
tehuizen, doper en als voorganger tij-
dens trouw- en rouwvieringen. Toen 
zijn lichaam dit fysiek niet meer aan 
kon, was hij genoodzaakt dit werk te 
staken. Maar hij bleef betrokken bij de 
vele mensen die hij in de loop der jaren 
had leren kennen. 

Nico is op woensdag 4 december van-
uit de St. Vituskerk te Naarden begra-

ven en bijgezet in het priestergraf van 
de Oude R.K. Begraafplaats in Naar-
den. Wij wensen niet alleen zijn familie, 
maar ook mantelzorgster Annie Jans-
sen – Post, veel sterkte bij het verwer-
ken van zijn heengaan. 

 

De redactie 
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Wat kunnen wij van Hem verwachten?

In het “Woordje van de pastoor”: Heft 
uw hoofden omhoog! (Klankkleur okto-
ber 2019) vraagt Carlos ons op het eind 
van de 2e alinea: “Wat kunnen wij van 
Hem verwachten?” Ik wil daar graag 
een antwoord op geven. 

De evangelist Johannes legt Jezus een 
aantal uitspraken in de mond die gaan 
over: “Ik ben het Licht, het Brood, de 
Wijnstok, de Deur, het Leven, de Her-
der en de Weg”. 
Om antwoord te geven op Carlos' 
vraag, kies ik twee van die uitspraken: 

Ik ben het licht der wereld, – jullie zullen 
niet in duisternis wandelen. 

Ik ben de wijnstok, – jullie zijn de ran-
ken en zullen vrucht dragen. 

Jezus is geen wondermiddel, Hij kan 
alleen maar licht en wijnstok zijn, als wij 
Hem de kans geven. Jezus heeft ge-
noeg gedaan! 

De vraag van Carlos verander ik in: 
“Wat mag Hij van ons verwachten?”  

“Ik ben het licht der wereld” heeft alleen 
maar effect, als wij er wat mee doen. 

“Ik ben de wijnstok” heeft alleen maar 
zin als wij vrucht dragen en bereid zijn 
ons uit te schenken aan een ander. 

Daadwerkelijk betekent het:  

Steek elke dag je kaars aan, om licht te 
zijn voor mensen, die je die dag ont-
moet. 

Giet jezelf leeg voor een ander. Dat 
leeggieten is je goede hoedanigheden 
beschikbaar stellen aan degenen die 
dat broodnodig hebben. 

Wij moeten aan het werk, wij moeten 
aan de bak. 

Ik wens jullie allen een prachtig kerst-
feest, vandaag, morgen en overmor-
gen, en alle verdere dagen van het jaar. 

J.M. Baaij 
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Verdieping 

Kerstmis valt op ons halfrond op dagen 
waarop de zon haar afdalende baan 
beëindigt en de duur van het daglicht 
langzaam langer wordt in overeen-
stemming met het verloop van de sei-
zoenen. Dit helpt ons om het thema van 
het licht dat de duisternis overwint, be-
ter te begrijpen. Het is een indrukwek-
kend symbool voor een werkelijkheid 
die het innerlijk van de mens aanraakt. 
Ik verwijs naar het licht van het goede 
dat het kwade overwint, het licht van de 
liefde dat de haat overwint, het licht van 
het leven dat de dood overwint. Aan dit 
innerlijke licht, aan het goddelijke licht 
doet het kerstfeest ons denken. Dit 
feest verkondigt ons opnieuw de defini-
tieve overwinning van Gods liefde over 
de zonde en de dood.... 

We bereiden ons vol vreugde voor op 
het feest van de geboorte van de Ver-
losser in onze gezinnen en in onze ker-
kelijke gemeenschappen, terwijl een 
bepaalde moderne en op consumptie 
gerichte cultuur ernaar streeft de chris-
telijke symbolen uit de viering van het 
kerstfeest te verbannen. 

Ik hoop dat alle mensen zich inzetten 
om de waarde te vatten van de kerst-
tradities, die deel uitmaken van ons ge-
loofserfgoed en onze cultuur, om ze 
aan de jonge generaties door te geven. 
Vooral als we zien hoe de straten en 
pleinen van de stad ondergedompeld 
zijn in een fonkelende zee van lichtjes, 
moeten we beseffen dat deze lichten 
ons naar een ander licht verwijzen, dat 
voor de ogen onzichtbaar is, maar niet 
voor het hart. Terwijl we ze bewonde-
ren, terwijl we in de kerken de kaarsen 
aansteken of de kribbe en de kerst-
boom in de huizen laten schitteren, 
moeten we ons innerlijk openen voor 

het echte spirituele licht, dat aan alle 
mensen van goede wil wordt geschon-
ken. 

De 'God-met-ons', die de Maagd Maria 
in Bethlehem ter wereld heeft gebracht, 
is de ster van ons leven! 

Kerstmis is het feest van de geschen-
ken geworden om zo God na te boot-
sen die zichzelf aan ons heeft gegeven. 
Laten wij ons hart, onze ziel, onze ge-
dachten door dit feit raken! Vergeten wij 
tussen al die geschenken die wij kopen 
en ontvangen, niet het echte geschenk: 
elkaar iets van onszelf geven, elkaar 
onze tijd geven, tijd voor God maken. 
Zo verdwijnt de onrust en ontstaat blijd-
schap, feest. 

Denken wij tijdens de feestmaaltijden 
van deze dagen aan het woord van de 
Heer: als je een feestmaal geeft, nodig 
dan niet uit wie jou op zijn beurt uitno-
digt, maar nodig uit wie door niemand 
wordt uitgenodigd en jou niet kan uitno-
digen (vgl. Lucas 14,12-14). Dit bete-
kent toch ook: als je met Kerstmis ge-
schenken geeft, schenk dan niet alleen 
aan wie op zijn beurt jou iets geeft, 
maar geef aan wie van niemand iets 
krijgt en jou niets kan teruggeven. Zo 
heeft God zelf gehandeld: Hij nodigt 
ons uit voor zijn bruiloftsmaal, waarvoor 
we niks kunnen terugdoen en dat we 
alleen maar met vreugde kunnen ont-
vangen. Laten we Hem nadoen! Laten 
we God liefhebben en vanuit Hem ook 
de mens, om vervolgens vanuit de 
mens God op een nieuwe manier te 
ontdekken! 

Uit de homilie van Paus Benedictus XVI 
tijdens de middernachtmis in de Sint 
Pieterbasiliek 25-12-2006 
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Geloven…….24/7!   

De geloofsverdiepingsavonden zijn een 
groot succes. Met veel vreugde lezen 
parochianen samen het Compendium 
van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk. Steeds weer weten de parochia-
nen zich te laten inspireren door het 
prachtige katholieke geloof.  

De data van de compendiumavonden 
tot de zomer van 2020 zijn als volgt 
(telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur in 
de pastorie van de St. Vituskerk): 

• Zondag 26 januari  

• Zondag 23 februari  

• Zondag 29 maart  

• Zondag 26 april 

• Zondag 24 mei  

• Zondag 28 juni  

Let op:  
- Op zondag 29 maart (vastentijd) zal 

de Compendiumavond om 20.30 uur 
beginnen  

- Op zondag 24 mei zal de Compendi-
umavond ná de Vespers beginnen 

- In juli en augustus is er geen Com-
pendiumavond  

Uw aanwezigheid doet ertoe. De wer-
ken van barmhartigheid zijn daden van 
naastenliefde waardoor we de mede-
mens te hulp komen in zijn lichamelijke 
en geestelijke noden. Onderricht geven, 
goede raad verstrekken, troost brengen 
en moed inspreken zijn voorbeelden 
van geestelijke werken van barmhartig-
heid (CKK 2447). Deze werken komen 
allemaal aan de orde op deze geloofs-
verdiepingsavonden.  

NB: We verwelkomen graag ook nieu-
we deelnemers! Leeftijd speelt geen rol. 
De structuur is zo opgezet dat iedereen 
op elk moment zo kan aansluiten. 
Deelname verplicht tot niks en niemand 
is verplicht om elke bijeenkomst bij te 
wonen. Het is leerzaam en ook erg ge-
zellig. Kom een keer gezellig een kijkje 
nemen. Je wordt er een rijker mens van 
en je leert ook zo je mede-parochianen 
beter kennen.  

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

 
 

Meetafelen in de parochie

De werkgroep Meetafelen bestaat al 
meer dan 20 jaar. Elke maand wordt er 
door een groep vrijwilligers met veel 

aandacht gekookt voor parochianen. 

Het is voor de werkgroep een uitdaging 
om elke keer weer de tafels zo mooi 
mogelijk te dekken! Wij hebben geen 
‘ster’ maar wij staan erom bekend dat 
onze maaltijden met passie en heel 
veel liefde worden bereid. Als u nog 
nooit bent geweest, is het zeker het 
proberen waard om een keertje de 
proef op de som te nemen.  

Wilt u mee eten doe dan een goed 
dichtgeplakte enveloppe met € 10.00 
(Graag met gepast geld betalen) en 
voorzien van naam (namen) en tele-
foonnummer uiterlijk woensdag vóór 
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12.00 uur in de brievenbus van het 
Pastoraal Centrum, Brinklaan 42, Bus-
sum.  

U dient zich wel op tijd op te geven, 
omdat de ruimte in de Sloep beperkt is 
en wij maar vijftig gasten kunnen ont-
vangen. De zaal gaat open om 17.00 
uur. 

U kunt meetafelen op:  

• Zondag 15 december 

• Vrijdag 17 januari 2020  

• Zondag 16 februari 

• Vrijdag 20 maart 

• Zondag 19 april 

• Vrijdag 22 mei 

 

December 1944 

Nu 75 jaar geleden. De Tweede We-
reldoorlog was nog niet ten einde. Ons 
denken en doen werd bepaald door de 
situatie om ons heen. Van veel gebeur-
tenissen hadden wij totaal geen weet. 
Wij waren druk met “Hoe kunnen wij 
deze misère overleven?”. Aan alles was 
gebrek en wij wisten nog niet wat ons 
de komende winter verder zou brengen. 
Honger, kou en veel andere ontberin-
gen stonden ons nog te wachten. Het 
beloofde een zeer strenge winter te 
worden en de rek was er bij velen al 
helemaal uit. Wij hadden er geen weet 
van hoe er in de zuidelijke helft van 
Nederland werd gevochten en onze 
bevrijders bezig waren om opmars te 
maken. Wij hadden er geen idee van 
hoe zwaar er werd gestreden rond de 
grote rivieren. De strijd die gevoerd 
werd om de Westerschelde. Wij wisten 
niet hoeveel mensen er waren gesneu-
veld, hoeveel bloed er – veelal on-
schuldig – was vergoten. Nee. wij wis-
ten het niet. Althans toen niet. Wij wa-
ren tenslotte nog kinderen. Ons leven 
ging gestaag verder: Hopend, biddend, 
wachtend op … En zo werd het Kerst-
mis 1944. 

Kerstavond: Het stalletje werd van zol-
der gehaald. De beeldjes daarin uitge-
stald. De schaarse verlichting werd ont-
stoken. Naar de nachtmis in het holst 

van de nacht. Schamel gekleed, in een 
onverwarmde kerk. Van het weinige 
aan eten en drinken wat wij nog hadden 
kunnen bemachtigen probeerde onze 
zo vindingrijke moeder nog iets smake-
lijks te brouwen, aangevuld met datge-
ne wat de gaarkeuken ons voorschotel-
de. Des avonds, als het donker werd, 
gezamenlijk rond de kerststal, liedjes 
zingen. 

Een gevoel van saamhorigheid bracht 
ons in de kerstsfeer. Ondanks alles was 
het kerstkind, ook in 1944, weer onder 
ons mensen gekomen. En meer nog 
dan ooit baden en zongen wij: “Vrede 
op aarde, vrede op aarde, voor alle 
mensen!” 

Corrie Bloks – v.d. Maeden 
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Project Passiespel Bussum van start 

Op woensdag 13 november was de 
eerste bijeenkomst met de jongeren die 
zich hebben aangemeld voor The Pas-
sion 2020 in Bussum. In de weken 
voorafgaand aan deze bijeenkomst 
vonden gesprekken plaats met de 
jeugdraad van de protestantse kerken 
in Bussum en de protestantse kerk in 
Naarden. Vanuit de Mariakerk zijn de 
laatste 3 lichtingen vormelingen bena-
derd om mee te doen. 

De tijd tussen uitnodiging en avond zelf 
was mogelijk te kort, waardoor niet ie-
dereen aanwezig kon zijn. 

Toch zijn we wel gestart, maar later 
kunnen belangstellende jongeren uiter-
aard nog aanhaken. De groep deelne-
mers op dit moment varieert van 13 tot 
34 jaar. 

Na een korte kennismaking hebben we 
gesproken over de manier waarop in-
vulling aan het project kan worden ge-
geven. De jongeren krijgen daarbij vol-
op de ruimte om met elkaar aan de slag 
te gaan. Waar wenselijk voor het pro-
ces zijn vanuit de verschillende kerken 
voorgangers beschikbaar om feedback 
te geven of een zetje in de juiste rich-
ting te geven.  

Een belangrijke conclusie uit de ge-
voerde discussies is dat jongeren graag 
met elkaar activiteiten willen doen en 

minder gevoel hebben bij de oudere 
generaties kerkgangers. Het wordt dus 
tijd dat we het jeugdhonk in de pastorie 
gaan opknappen!  

De eerste vraag is welke naam we het 
project gaan geven. Vanuit de omroep 
is informeel opgemerkt dat van de 
naam en het logo het exclusieve ge-
bruiksrecht bij de producent ligt en wij 
ze niet mogen blijven gebruiken. In ie-
der geval heeft het voor ons voor aan-
dacht gezorgd! 

Het is geen must dat er in 2020 een 
volledig Passiespel wordt gepresen-
teerd. Al pratend kwamen we tot het 
plan om uit het passieverhaal één on-
derdeel te pakken en uit te werken en 
die in de verschillende kerken te pre-
senteren. Met als doel het enthousias-
me opwekken van anderen om aan te 
haken. 

We zijn er allemaal van overtuigd dat 
de groep deelnemers zal groeien! 

Afgesproken is om de volgende bijeen-
komst te houden na de feestdagen en 
wel op zondag 12 januari, tussen 12:00 
en 13:00 uur in de pastorie van de Ma-
riakerk. Jongeren die aan willen haken 
zijn van harte welkom. Van tevoren 
graag even melden via passion@h-
drieeenheid.nl. 

Huub Baaij 
 

Jongerenbedevaart naar Rome

Van zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei 
2020 gaat vanuit Nederland een lande-
lijke jongerenbedevaart naar Rome. 

Vele wegen leiden naar Rome. Mis-
schien ben je ook wel eens in Rome 
geweest. Maar ben je ook wel eens op 
bedevaart geweest naar deze wereld-

stad? Die kans krijg je nu! Van 26 april 
tot en met 2 mei 2020 organiseert 
Jongkatholiek in samenwerking met het 
Huis voor de Pelgrim een Jongerenbe-
devaart naar Rome. 

Mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan 
mee op tocht. In Rome word je begeleid 
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door een aantal Nederlandse priesters 
en diakens die de stad goed kennen. 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je verwachten? 

Op zondag 26 april vertrek je met het 
vliegtuig. Samen bezoeken we de gra-
ven van de apostelen Petrus en Paulus, 
de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens 
de bedevaart denken ook wij na over 
hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en 
hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag 

de eucharistie gevierd op een bijzonde-
re plaats, waaronder in de St. Pieter en 
in de oudste Mariakerk van het Westen: 
de Santa Maria Maggiore. 

Uiteraard is er ook de audiëntie met 
paus Franciscus op het St. Pietersplein. 
Je overnacht in de jeugdherberg van de 
paters Teatijnen in het centrum van 
Rome, naast de grote basiliek van Sint 
Andreas. Verreweg het meeste in Ro-
me zal te voet of met het openbaar ver-
voer worden gedaan. Een goede condi-
tie en goed kunnen lopen is daarom 
een vereiste, mede vanwege het ‘stevi-
ge’ programma en de vele indrukken 
die opgedaan worden. Op zaterdag 2 
mei reis je per vliegtuig terug naar Ne-
derland. 

 

Songs & Silence 2020 

Een uur om op adem te komen, te ver-
stillen in jezelf en je te laten inspireren. 
Dat is het motto van de maandelijkse 
Taizé vieringen in de Wilhelminakerk 
dan wel Mariakerk. Inmiddels zijn de 
eerste vier vieringen van dit seizoen 
achter de rug. Twee keer waren we in 
de Wilhelminakerk, november en de-
cember in de Mariakerk. 

Iedere viering zijn we met een wisse-
lende groep van rond 30 mensen bij 
elkaar. Zingen we de prachtige liederen 
uit Taizé, soms wegstervend en dan 
weer aanzwellend, begeleid door piano, 
vaak aangevuld met fluit, viool, bas of 
andere instrumenten. Mogen we luiste-
ren naar korte lezingen, gebeden, een 
kaarsje aansteken voor onszelf of een 
dierbare ander. En worden we stil. 

De eerstvolgende vieringen zijn op 
woensdag 1 januari 2020 en woensdag 

5 februari in de Wilhelminakerk. En 
daarna weer iedere eerste woensdag 
van de maand. Voorafgaand aan iedere 
viering, om 18.30 uur, is er een geza-
menlijke maaltijd waar u aan kunt deel-
nemen. Aansluitend is er een uur van 
tevoren gelegenheid de liederen met 
het instant-koor in te zingen en alvast in 
de stemming te komen.  

Na afloop is er – voor wie dat wil – kof-
fie, thee, ontmoeting. 

Bent u geïnteresseerd, wilt u eens een 
viering ervaren of gewoon een keer 
mee-eten, laat het ons weten.  

U bent van harte welkom! 

Catrinus Mak 06-20837393, 
klophart@telfort.nl 

Karin Kuijper-Bouwmeester 
06 51327191 
karinbouwmeester@xs4all.nl 
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CCIV programma 

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

16 januari: "Het oude Egypte baker-
mat van het jonge Christendom" door 
Dr. Tjeu van den Berk. Om 20:00 uur 
in Witte kerk. Kosten € 7,00. 

28 januari: "Het goede leven en de 
‘vrije’ markt" door Dr. Jelle van Baar-
dewijk. Om 20:00 uur in Spieghelhuis. 
Kosten € 7,00. 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 

 

Avondgebed voor Vrede  

Evenals vorige jaren verzorgt de Oe-
cumenische Werkgroep Avondgebed 
voor Vrede op woensdagavond in de 
Gebedsweek voor de Eenheid (19-26 
januari) een Avondgebed voor Vrede, in 
samenwerking met de Protestantse 
Gemeente Bussum. Dit Avondgebed in 
januari is afwisselend in de Mariakerk 
en in een Bussumse Protestantse kerk. 
Dit jaar is de Wilhelminakerk aan de 
beurt. Het thema van de Gebedsweek 
is dit jaar: ‘Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons….’. Het thema is 
gebaseerd op Handelingen 28:2. Het is 
aangedragen door christenen van het 
eiland Malta en stamt uit het verhaal 
van de stranding van Paulus met zijn 

reisgenoten op dit eiland, waar zij door 
de bewoners buitengewoon vriendelijk 
werden ontvangen. Een inspirerend 
voorbeeld van gastvrije en vriendelijke 
omgang met vreemden. Juist in deze 
tijden van verdeeldheid tussen gelovi-
gen, tijden van onrecht, oorlog en ge-
weld, is het samen bidden om vrede, 
verzoening en gerechtigheid in onze 
wereld op zijn plaats.  

U bent van harte welkom bij dit Avond-
gebed op woensdag 22 januari om 
19.30 u. in de Wilhelminakerk.  

Namens de Werkgroep Avondgebed 
voor Vrede, 

Bruno Nagel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cciv.nl/
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Amalia lezing 

Dinsdag 17 december: Een muzikale 

wandeling  

Na haar studie piano aan het Amster-

dams Conservatorium werkte Marianne 

Schilt 50 jaar als pianolerares en mu-

ziekpedagoge. Vandaag maakt zij met 

ons een muzikale wandeling door de 

wereld van de muziek, een wereld zo 

oud als de mensheid zelf. Ze vertelt 

over de ‘oertijd’ toen mensen op primi-

tieve wijze op zelfgemaakte instrumen-

ten ‘musiceerden’. Over de middeleeu-

wen waarin ‘Minnesänger’ en trouba-

dours hun eigen liederen maakten en 

daarbij jongleerden en dansten. Van 

daaruit beschrijft zij de ontwikkelingen 

naar latere perioden zoals Barok, Klas-

sieken, Romantici en Nederlandse 

Scholen. Om tenslotte uit te komen bij 

componisten die het 12 toonsysteem 

hebben ingevoerd. Zij vertelt niet al-

leen, maar begeleidt zichzelf op de 

vleugel en laat voorbeelden op Cd’s 

horen. Kortom: een boeiende muzikale 

wandeling!  

Praktische informatie: 
Waar: Majellakapel, Iepenlaan 26, Bus-
sum. 
Tijd: 14 uur tot ± 16 uur. 
Bijdrage in de kosten: € 7,50, incl. con-
sumpties.  
Betaling: rek. NL58 INGB 0003 271950 
t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder 
vermelding van ‘Amalia’. U kunt ook 
aan de zaal betalen of het geld in een 
envelop met vermelding van uw naam 
en telefoonnummer in de bus doen bij: 

J. de Jonge, Karbouwstraat 53 
1402 VB Bussum; tel. 035-6932318, of: 
T. v. d. Wardt, Pr. Margrietplantsoen 4 
1403 SX Bussum; tel. 035-6910412 

 

 

 

Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

7 Kerst 22 november 13 december 

1 Vasten  3 januari 24 januari  

2 Pasen  28 februari  20 maart 

3 Pinksteren 1 mei 22 mei 

4 Zomer  19 juni 10 juli 

5 Opening 14 augustus 4 september 

6 Herfst  2 oktober 23 oktober 

7 Kerst 20 november 11 december 

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

 

Zaterdag 14 december Antonius Hof 15:30 uur  

Net als vorig jaar vieren wij ook dit jaar samen met de bewo-
ners en gasten van de Antonius Hof Kerstmis. Het feest der 
herkenning zal de basis zijn, met vooral bekende kerstliederen. 
Komt u ook luisteren en meezingen samen met Vocaal ensem-
ble Voices?  

U bent hartelijk welkom. 

 

 

Zaterdag 14 december 2019 St. Vituskerk, Naarden 20:00 
uur 

Advent en Kerst. Bijzondere sfeer overal, gezellig en feestelijk, 
maar ook tijdens advent een periode van verwachting. In deze 
periode al een vooruitblik naar kerst met muziek uit alle eeuwen 
en windstreken. 

Het vocaal ensemble Voices geeft een kerstconcert in de St. 
Vituskerk van Naarden. Advents en Kerstmuziek om naar te 
luisteren maar natuurlijk ook een aantal bekende kerst- en ad-
ventsliederen, waarbij u uitbundig mee mag zingen. U bent na-

tuurlijk allen van harte welkom en u mag gratis naar binnen. Na afloop houden wij 
een collecte ter bestrijding van de kosten. 

 

Zondag 15 december in de Grote Kerk te Naarden om 
19:00 uur 

Op zondagavond 15 december wordt weer onze traditionele 
Volkskerstzang gehouden in de Grote Kerk van Naarden. De 
kinderen brengen het licht binnen waarna burgemeester H. 
ter Heegde het openingswoord zal spreken. Verder werken 
mee aan deze samenzang organist Wybe Kooijmans, Mu-
ziekvendel Nardinc en het Kroonkoor o.l.v. Marco de Jong. 
De overdenking wordt verzorgd door dominee P.J. Viveen – 
Molenaar. 

De kerk is open vanaf 18.30 uur en de toegang is vrij. Iedereen is van harte wel-
kom! Na afloop zal er bij de uitgang een collecte gehouden worden om de onkosten 
van deze avond te dekken. 
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Zaterdag 21 december Mariakerk om 20:00 uur 

Op 21 december zal Show- & Marchingband ViJoS een mooi 
en sfeervol winterconcert geven in de Koepelkerk op de Brink-
laan te Bussum.  

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

Het welbekende winterconcert organiseert ViJoS al jaren in Bussum. U bent dan 
ook van harte uitgenodigd om te komen genieten van deze mooie muziek in een 
prachtige ambiance! Het concert start om 20:00 uur, inloop is vanaf 19:30 uur. U 
kunt het concert gratis bezoeken.  

Het orkest staat onder leiding van dirigent Christian de Jongh. Meer informatie over 
ViJoS: www.vijos.nl  

 

Zondag 22 december 2019, 19:30, Mariakerk 
Bussum 

A Festival of Nine Lessons and Carols is een Engel-
se traditie waarin 9 korte lezingen uit het Kerstver-
haal worden afgewisseld met mooie koormuziek en 
samenzang van bekende kerstliederen. De lezingen 
worden verzorgd door parochianen van de Parochie 
van de H. Drieëenheid en de koormuziek door Ma-

ry’s Voices onder leiding van Karin Kuijper – Bouwmeester en Wybe Kooijmans op 
het orgel. 

De toegang is gratis; na afloop wordt er een deurcollecte gehouden ter dekking van 
de kosten. 

Deze en meer bijzondere muziekuitvoeringen vindt u ook op de web site www.h-
drieeenheid.nl van de parochie onder muziek → concert agenda. 

 

Zondag 22 december Wilhelminakerk om 16:30 uur 

A festival of Lessons and Carols is een Vesper gebaseerd op 
negen lezingen rondom advent en kerst met de daarbij horende 
Liederen (Carols) en andere muziek. De muziek zal worden ver-
zorgd door het Vocaal ensemble Voices, maar ook door u. De 
Carols zijn bedoeld om u uitbundig mee te laten zingen. De mu-
ziek tijdens deze Vesper zal uiteraard anders zijn dan het con-
cert in de St. Vitus in Naarden. Van harte uitgenodigd en de 
toegang is gratis. 

 

http://www.vijos.nl/
http://www.h-drieeenheid.nl/
http://www.h-drieeenheid.nl/
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Liturgisch rooster 

maandag 16 december   

Maria 19:30 uur Verzoeningsviering / Samenzang Kapelaan A. Geria 

zaterdag 21 december   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

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

zondag 22 december  -  4e zondag van de advent   

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

Maria 19:30 uur Lessons & Carols / Mary's Voices  

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

dinsdag 24 december  -  Kerstmis (Nachtmis)   

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

Maria 21:30 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan A. Geria 

Vitus 17:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril 

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

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

woensdag 25 december  -  Kerstmis   

Maria 10:00 uur 1e Kerstdag / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Maria 14:30 uur Kindje wiegen  

Vitus 9:30 uur 1e Kerstdag / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa 

Vitus 14:00 uur Kindje wiegen Pastoor C. Fabril 

donderdag 26 december   

Maria  Geen viering  

Vitus 9:30 uur 2e Kerstdag / Vituskoor N/L Pastoor C. Fabril 

zaterdag 28 december   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 29 december  -  Heilige Familie   

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

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

dinsdag 31 december   

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

woensdag 1 januari  -  H. Maria, moeder van God   

Maria 10:30 uur 
Eucharistie & Nieuwjaarsreceptie / 
Mariakoor 

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

Pastoor M. Costa 

zaterdag 4 januari   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 5 januari  -  Openbaring des Heren (Driekoningen) 

Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

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

zaterdag 11 januari   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

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

zondag 12 januari  -  Doop van de Heer   

Maria 10:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril 

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

zaterdag 18 januari   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 19 januari  -  2e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

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

Vitus 12:00 uur Geen Gezinsviering  

zaterdag 25 januari   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

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

zondag 26 januari  -  3e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

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

*L: Latijn gezongen / *N: Nederlands gezongen 

Open Kerk 
Iedere donderdag van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Mariakerk; 12:00 uur orgelspel; 
12:30 uur korte middagpauze dienst. Iedere zaterdag van 10:30 uur tot 13:30 uur in 
de Vituskerk. 
 

Vieringen door de week 
Vituskerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
Mariakerk iedere 1e vrijdag van de maand om 10:00 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 
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Kinderpagina  

 

 

Hoewel het pas begin december is als 
deze kinderpagina verschijnt, lopen wij 
alvast vooruit op het kerstfeest. 

Voor veel mensen is kerstmis het be-
langrijkste feest van het jaar. Midden in 
de winter vieren ze het feest van het 
licht. Ze branden kaarsen, zingen kerst-
liedjes onder de kerstboom, geven el-
kaar soms cadeautjes en zitten uren-
lang aan het kerstdiner. 

Elk land heeft zo zijn eigen tradities 
rond het kerstfeest. 

IJslanders hebben een kerststal vol trol-
len. Die trollen brengen in de kerstnacht 
cadeaus. Franse en Portugese kin-
deren zetten hun schoen onder de 
boom. Sommige Oostenrijkse kinderen 
geloven in het Christelkind: een bloot 
jongetje dat cadeautjes brengt. Uit 
Amerika komt de kerstman: Santa 
Claus. Rendieren trekken zijn arrenslee 
vol geschenken door de lucht. Ameri-
kaanse en Engelse kinderen hangen 
onder de schoorsteen een lange sok 
die ze graag helemaal gevuld zien. In 

Engeland gaan de kinderen langs de 
huizen om kerstliedjes te zingen.  

In Mexico hangt een piñata aan het pla-
fond. Dat is een versiering in de vorm 
van een dier. Geblinddoekt moet je 
proberen met een stok de piñata stuk te 
slaan. Het sneeuwt dan snoep en 
speelgoed.  

 

 

 

 

 

 

En wij? Wat vieren wij? 

Christenen vieren dat tweeduizend jaar 
geleden Jezus werd geboren in een 
stal. Veel mensen gaan ’s avonds naar 
de kerk om met elkaar de geboorte van 
het kindje te vieren en dan denken we 
samen aan wat kerst voor ons bete-
kent:

 

 

 

De K is van kindje 

Alle kinderen vinden het fijn om te kijken naar het kindje in 
de kribbe. alle kinderen willen misschien wel lijken op dat 

kindje Jezus, dat zoveel geluk en vrede bracht. 

De E is van eenzaam 

Ook in deze tijd is er verdriet en eenzaamheid. 
Kerstmis zegt ons: niemand mag in de kou blijven staan 
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De R is van rijk 

Je denkt meteen aan geld, maar het is rijk van vreugde in 
je hart. 

De S is van soldaten 

Er zijn er nog zoveel over de wereld. Er is nog te veel oor-
log en waarom? Het kerstkind leert ons toch: vrede op 

aarde voor alle mensen. 

De T is van thuis 

Thuis is geborgenheid, gezelligheid, saamhorigheid. 
Niet alleen met Kerst maar altijd 

De M is van Maria 

De moeder van Jezus, de moeder van alle moeders, 
die zorg en liefde hebben voor hun kinderen 

De I is van iedereen 

Kerstmis is voor elk van ons. 
Je huis en je hart openzetten voor iedereen 

De S is van Stilte 

en sfeer en slot. 
Stil staan bij verdriet en bij vreugde. 

Stil worden van geluk, sprakeloos zijn van een wonder, het 
wonder van de geboorte van het kindje Jezus. 

Laten wij met elkaar blijven geloven in het kerstfeest ieder 
jaar opnieuw en hopen dat alle mensen een gelukkig kerst-
feest mogen hebben. 
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Vitusklanken  

175 jaar St. Ceciliakoor 

Op het feest van Christus Koning op 24 
november, werd tevens het feest van 
St. Cecilia (22 november) gevierd in 
een volle kerk. Het koor herdacht de 
oprichting in 1844 en bestaat nu dus 
175 jaar. (De oprichters lieten verstek 
gaat, zo niet het voltallige koor anno 
2019.) 

De handgeschreven oorkonde met re-
glement van de oprichting, ondertekend 
door de bisschop van Utrecht, waar 
Naarden toen onder viel, was te be-
wonderen achter in de kerk. Het koor 
heeft veel buiten de parochiegrenzen 
gezongen, zelfs een week in Wenen 
tijdens een korenfestival. Ook in Neder-
land werd veel gezongen voor ‘ander-
mans parochie’. Het spreekwoord luidt: 
“Zingen is dubbel bidden”. En die weke-
lijkse gebeden, waaraan wij als kerk-
gemeenschap actief mee doen, worden 
ongetwijfeld hierboven goed beluisterd. 
Paus Benedictus XVI zei daarover: “De 
menselijke stem is het meest persoon-
lijke muziekinstrument, dat de mens 
van God heeft gekregen”. En ook: “Een 
kerkkoor luistert geen vieringen op, 
maar is een fundamenteel onderdeel 
van de liturgie”.  

Deze zondag werd de Missa Brevis van 
Mozart, uitgevoerd, ondersteund door 
het Wilhelminaconsort. Schitterend!! 

In de jaren ’60 werd het mannenkoor 
aangevuld met vrouwenstemmen, die 
voor het repertoire ook hard nodig wa-
ren. Een van de eerste vrouwen in het 
koor was Lucia Eijpe, stammend uit een 
zeer muzikaal gezin, die als jong meisje 
in 1969 de koorzolder betrad en daar-
van tot op heden 50 jaar trouw lid is 
gebleven. Zij werd voor dat lange trou-
we lidmaatschap en vele nevenfuncties, 
onderscheiden met de Orde van St. 
Vitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij (50 jaar lid) en Gonny Pappot (40 
jaar lid) werden ook onderscheiden 
door pastoor Carlos met de eremedail-
les van de St. Gregoriusvereniging. 
Voor meer van de door Wim Keet ge-
maakte foto’s, kijk op de website onder 
Communicatie -> Foto’s. 

 Een volle kerk met vol priesterkoor. 

Lucia Eijpe 50 jaar lid van het St. Ceciliakoor en 
nu ook onderscheiden met de Orde van St. Vitus. 
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Het jubilerende koor rond pastoor Carlos met aan de linker zijde Lucia Eijpe (50 jaar koorlid) en rechts Gonny 
Pappot (40 jaar koorlid). 

Eerste Heilige Mis van Martijn Pouw

Beste mensen, ruim anderhalf jaar ge-
leden hebben wij in onze parochieker-
ken gebeden voor Martijn Pouw die in 
Rome zijn diaken en priesterwijding 
heeft ontvangen. Na zijn priesterwijding 
is Martijn daar nog een jaar blijven wer-
ken en daarna is hij naar Nederland 
teruggekomen en is nu in het Aartsbis-
dom Utrecht gevestigd. Sinds Martijn in 
Nederland is probeerden wij een datum 
te plannen voor zijn eerste H. Mis in zijn 

parochiekerk, waar hij grootgebracht is, 
maar door zijn drukke agenda is dat tot 
heden toe niet gebeurt. Nu wij, in over-
leg met hem, wel een datum hebben 
vastgelegd nodig ik u hierbij van harte 
uit voor zijn eerste H. Mis op 15/12 in 
de Vitus Kerk om 09:30 uur. Ik hoop 
met velen van u samen met Martijn, 
God dank te mogen brengen voor de 
gave van zijn priesterschap. 

Pastoor Carlos Fabril 
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Voedselbank inname

Op zondag 10 november is er weer een 
inzameling gehouden voor de Voedsel-
bank. Kratten vol houdbare producten 
zijn gedoneerd. De voedselbank was 

met 6 geheel gevulde kratten erg tevre-
den en laat hierbij haar hartelijke dank 
overbrengen. 

Dankwoord Frans Eijpe

Het Kindje Wiegen in Naarden is een 
jarenlange traditie waar ouders, opa’s 
en oma’s op Eerste Kerstdag met hun 
kinderen naar de St.-Vituskerk komen 
om het Kindje Jezus, liggend in de krib-
be, te kunnen begroeten en toe te zin-
gen. De altijd succesvolle samenkom-
sten rond ons Kindje Wiegen werden 
ruim 40 jaar door Frans Eijpe muzikaal 
begeleid. Tot zijn spijt heeft Frans ons 
laten weten dat hij het Kindje Wiegen 
muzikaal niet meer kan begeleiden. 

Namens de parochiegemeenschap wil 
ik Frans van harte bedanken voor al de 
jaren dat hij zich met hart en ziel voor 
dit vrolijke ontmoetingsgebeuren heeft 
ingezet.  Hoe gaan we nu verder? Ge-
lukkig heb ik voor deze eerstvolgende 
keer al iemand bereid gevonden om de 
muzikale begeleiding te gaan doen! Ik 
ben ervan overtuigd dat het nu ook een 
groot succes gaat worden. 

Pastoor Carlos Fabril. 
 

Kindje Wiegen 

Op 1e Kerstdag om 14.00 uur is er in 
onze kerk weer het jaarlijkse Kindje 
wiegen, waarbij alle kinderen en ook de 
(groot-) ouders van harte zijn uitgeno-
digd om mee te zingen met vele be-
kende kerstliedjes. 

1e communie  

Op 17 november zijn 10 aanstaande 
communicantjes, tijdens de hoogmis 
van 09.30 uur, voorgesteld aan de 
kerkgemeenschap. Mariëtte van den 
Heuvel gaat samen met pastoor Carlos 
de 10 kinderen voorbereiden op de gro-
te dag komend jaar. 

Familieberichten 

We hebben afscheid moeten nemen van: 

 
 Jacobus Leonardus Wilhelmus van der Braak, 78 jaar 
 

 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene 
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve men-

sen om hen heen. 
 
 



 
  

23 
 

  

Mariaklanken 

Kerstgezinsviering en Kindje Wiegen

De herders komen van de zolder. 
Ze zaten daar dicht op elkaar. 

Ze wachtten in hun vloeipapier. 
Op Kerstmis, zoals ieder jaar. 

 

Nu gaat de doos voor hen open. 
Ze komen er ritselend uit. 

De een met een lam, de ander kaal, 
De derde spelend op zijn fluit. 

 

En in het stalletje bij de boom, 
Daar krijgen ze een plaats vooraan. 
Ook dit jaar blijven ze weer stil bij 

Dat kindje in het kribje staan; 
(Bas Rompa) 
 

Ook in de Mariakerk wordt het straks 
weer kerstmis.  

Op dinsdagavond 24 december om 
19.00 uur is er een gezinsviering. Ons 
jeugdkoor zingt oude bekende en nieu-
we kerstliedjes. De viering is bedoeld 
voor jong en oud en iedereen is van 
harte welkom. 

Speciaal voor de allerkleinsten is er op 
eerste kerstdag, 25 december om 
14.30 uur kindje wiegen. Het kerstver-
haal wordt voorgelezen, er worden 
kerstliedjes gezongen en wie dat wil, 
mag verkleed komen als herder, 

schaap of engel. Als je wil mag je ook 
meespelen in het kerstspel.  

Kom je ook? En neem gezellig oma en 
opa mee. 

Nu is het traditie dat er bij kindje wiegen 
een echt kindje in de kribbe ligt. Helaas 
hebben we dit jaar nog geen baby ge-
vonden. 

Ken je iemand die een baby heeft tus-
sen de 6 weken en 6 maanden en die 
wel kindje Jezus wil zijn, laat het ons 
weten. Dan hebben we misschien ook 
dit jaar weer een echt kindje. 

 

Spreekuur pastores 

Wilt u onze pastores spreken en bent u 
in de gelegenheid om naar het Pasto-
raal Centrum van de Mariakerk te ko-
men? Dan bent u van harte welkom.  

• Dinsdagochtend van 11.00 tot 
12.00 uur is pastoor Carlos Fabril 
aanwezig. 

• Donderdagochtend van 11.00 tot 
12.00 is kapelaan Andrea Geria 
aanwezig.  

Bel vooraf met het secretariaat – 035-
6931591 – om er zeker van te zijn dat u 
niet voor niets komt, het kan namelijk 
voorkomen dat de pastores er niet kun-
nen zijn door b.v. een uitvaart. 
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Gregoriuspenning voor Emmy Baaij

Vanuit het locatieteam proberen we zo 
veel als mogelijk onze vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. De beste gelegen-
heid is om dat bij bijvoorbeeld jubilea te 
doen, bij voorkeur in een volle kerk. 

Op zondag 18 augustus mochten we 
mevrouw Emmy Baaij de Gregorius-
penning opspelden voor (bijna) 60 jaar 
koorlidmaatschap van de koren in de 
Jozefkerk en Mariakerk. Een hele lange 
tijd en vooral bijzonder omdat ze voor 
de gelegenheid ten overstaan van een 
goed gevulde kerk en haar aanwezige 
gezinsleden is toegesproken door haar 
zoon. De onderscheiding is opgespeld 
door kapelaan Andrea Geria. Het loca-
tieteam spreekt met het aanvragen van 
deze penning haar dank uit voor het 
vele vrijwilligerswerk binnen de koren. 

Nieuwjaarsreceptie

Het locatieteam van de Mariakerk hoopt 
dat er ook in het nieuwe jaar licht mag 
zijn. 

Licht in onze ogen: dat wij elkaar zullen 
zien, zo goed als nieuw.  

Licht in onze harten: dat wij ruimte 
scheppen, plaats maken voor velen. 

Licht in ons huis: dat er vriendschap en 
gastvrijheid zullen zijn. 

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

 

Vespergroep uitgeluid

Na ruim 5 jaar actief te zijn geweest 
heeft de vespergroep, bestaande uit 
Bruno Nagel, Martha van Eijden, Til 
Overbeek en Aafke Verheijen, besloten 
om met hun initiatief te stoppen. De 
vespers waren een waardevolle toe-
voeging op de Eucharistievieringen, 
steeds op de 1e zaterdag van de 
maand en gaven bovendien de gele-
genheid om ook vieringen van onze 
gewaardeerde lekenvoorgangers bij te 

wonen, wat na het moment dat de Ma-
riakerk eucharistisch centrum van Bus-
sum-Naarden werd, niet meer aan de 
orde kon zijn in de zondagse vieringen. 

De werkgroep heeft geïnspireerd en 
met veel plezier haar werk gedaan en is 
van mening dat niet alleen zij in het 
zonnetje zouden moeten worden gezet. 
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Op het gevaar af dat nu iemand verge-
ten wordt te noemen gaat de dank dus 
ook uit naar de lekenvoorgangers (Mar-
lène Potjer, Lieke van der Schoot, Au-
gust Habets en Ben Moussault) de kos-
ters (Tonny Barel, Anita van Ginkel en 
Kees Oudshoorn) de organisten (Jean 
Jansen, Frans Baneke en Karin Kuij-
per) en cantor (Bert Roest), drukwezen 
(Joke) voor de eigen boekjes,  

Het is van groot belang dat de parochi-
anen van de Mariakerk actief zijn en 
blijven om aan gemeenschapsopbouw 
te blijven werken. 

Het locatie team is daar dankbaar voor 
en heeft de initiatieven dan ook niet met 

een briefje, maar aan het eind van een 
viering ten overstaan van de andere 
parochianen, met een bloemetje willen 
bedanken. 

 

Afscheid pastor Lex Koot

Na lang wikken en wegen en overleg 
met mijn vaste parochie Amstelland 
(bestaande uit 5 kerkgemeenschappen) 
moet ik helaas tot het besluit komen om 
mijn assistentie aan de Mariakerk te 
beëindigen. Het valt mij zwaar en het 
zal voor de gemeenschap ook een te-
leurstelling zijn. We voelen ons heel 
goed thuis bij elkaar. Maar een mens 
kan nu eenmaal niet 1 meter 10 in 1 
meter stoppen. Dat breekt op en dat is 
bij mij nu het geval. Oorzaken zijn: toch 
ook een beetje de leeftijd, maar ook de 
zorg voor mijn familie nu mijn twee 
broers en één schoonzus zijn overle-
den, ben ik de enige van die generatie 
die nu de nestor van de familie is. 

Daarbij komt nog een belangrijke ande-
re factor. Mijn collega Martin Schnee-
berger heeft zich beschikbaar gesteld 
om als priester het komende half jaar te 
gaan werken voor de vluchtelingen op 
Lesbos. 

Het één en ander is ook in overleg met 
het bisdom tot stand gekomen, dat voor 
zijn werk ook een financiële bijdrage 

heeft geleverd. 
Dat betekent dat 
hij zijn taak in 
mijn parochie 
Amstelland, loca-
tie Goede Herder 
per 1 januari ze-
ker voor een half 
tot driekwart jaar 
moet beëindigen. 
Hij ging één keer en soms twee keer 
per maand voor. Vandaar hun beroep 
op mij. Ik heb toegezegd om zijn taak 
voor de eerste zes maanden over te 
nemen. 

Vandaar deze - ook voor mij - moeilijk 
beslissing. 
Ik hoop op jullie begrip en weet dat ik 
grote waardering heb voor deze paro-
chie. 

Als de situatie verandert komt er wel-
licht, bij leven, welzijn en gezondheid, 
in de nabije toekomst weer ruimte om 
samen de Eucharistie te vieren. Daar-
om een welgemeend TOT ZIENS. 

Pastor Lex Koot 
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In Memoriam  

Marie Pieters  

We schrijven Tjimahi 
2 Maart 1930. In de-
ze belangrijke garni-
zoensplaats nabij 
Bandoeng vindt een 
opmerkelijke gebeur-
tenis plaats, want 
Maria Toeginah, later 
Marie genoemd 

wordt geboren als zeventiende kind in 
een Nederlands georiënteerde inheem-
se familie, met uiteindelijk 18 kinderen. 
Ingewikkelde en bijzondere omstandig-
heden resulteerden er in, dat Marie 
door een oudere zuster en haar man, 
de heer Dorpmans, werd grootge-
bracht. Zij beschouwde hen nog lang 
als haar ware ouders. De Japanse be-
zetting was een feit en haar 'ouders' 
werden geïnterneerd. Marie werd veilig 
ondergebracht bij familie in Jogjakarta. 
Na de oorlog trad zij, toen als enig 
meisje, in militaire dienst waar ze wel-
dra liefkozend RoosMarie werd ge-
noemd. Teruggekeerd in Bandoeng 
werkte zij verder als typiste. Via zijn 
zuster leerde Marie Karel Johannes 
Pieters kennen, waar zij op 18 juli 1951 
mee trouwde. In mei daaropvolgend 
werd haar dochter en enige kind Silvia 
geboren. Bij de grote gedwongen uit-
tocht na de soevereiniteitsoverdracht, 
werd gekozen voor Nederlands Nieuw 
Guinea. Na verblijf in Biak, Manokwari 
en Hollandia moesten Marie en Silvia in 
augustus 1962 naar Nederland repatri-
eren. Zij kwamen terecht in de opvang-
locatie 'Pension Rustenburgh' in Hilver-

sum. Enkele maanden later arriveerde 
ook haar vader. Marie ging al snel aan 
het werk bij de VARA. Zij was altijd al 
heel sportief geweest en speelde wel-
dra badminton zelfs op landelijk niveau. 
Haar man vond werk in Utrecht. Marie 
verhuisde dus en vond snel een nieuwe 
baan bij een bank, waar zij tot 1979 
werkzaam bleef. In 1969 werd zij de 
trotse oma van haar eerste en in 1972 
van haar tweede kleinzoon. In 1982 
werd een lang gekoesterde wens ver-
vuld en verhuisde zij van hun flat naar 
een woning met een tuin in Houten. 
Haar man overleed in februari 2000. In 
2008 verhuisde zij naar het wooncom-
plex met zorgaanbieding Rumah Melati 
in Almere, maar zij kon hier helaas niet 
aarden. Zij trok weer terug naar Houten 
tot zij echt niet meer zelfstandig kon 
zijn. In maart 2017 werd zij bewoner in 
Huize Patria in Bussum. Marie was een 
gelovige vrouw die altijd, ook bij ons, 
trouw parochielid is gebleven. Tot ie-
ders verbijstering en ontzetting is Marie 
op 19 januari in de nacht op haar kamer 
door een noodlottige val om het leven 
gekomen. Marie werd van een vrolijk, 
keurig, actief en gelovig meisje een lie-
ve, hartelijke, gastvrije echtgenote, 
moeder, grootmoeder en al wat niet. Zij 
had wel een sterke wil en de dingen 
moesten maar liefst op haar manier 
gebeuren, maar zo mocht zij de woeste 
en zwarte perioden in haar leven glans-
rijk overwinnen. In genegenheid wen-
sen wij Marie graag een gezegende 
rust toe 

 

Ton van den Berg 

Antonia Maria Hendrika Molthoff, Ton, 
werd op 8 november 1926 in Bussum 
geboren. Haar Vader had een aanne-

mersbedrijf in de Bijlstraat waar zij met 
nog een zus en drie broers opgroeide. 
Na de Lagere School moest zij door de 
dood van haar   Moeder   de   zorgen   
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voor   het   gezin overnemen. Vóór en 
in de Hongerwinter maakte zij met haar 
Vader een voettocht van 150 km naar 
de omgeving van Ommen, om voor hun 
gezin en de buurt nog voedsel   te   
vinden.   Na   die   periode   leerde   zij   
verder   en   nam avondcursussen.   Op   
hoge   leeftijd   kon   ze   nóg   in   drie   
talen stenograferen. Er was een hele 
goede baan voor haar weggelegd bij 

de   Stichting   
'Bosch   van   Bre-
dius'.   In   1952   
ontmoette   zij   bij   
de verkennerij 
haar toekomstige 
echtgenoot Wim 
van den Berg, een 
jonge bedrijfslei-

der. Zij trouwden en kregen drie zoons. 
Haar leven draaide nu eigenlijk om haar 
jongens Marcel, Joost en Jan Willem. 
Al hun wederwaardigheden, de onge-
lukken, hun jeugdige kattenkwaad, de 
dames, de ziektes en alles wat zoal 
voorbijkwam in het leven, het was Ton 
die hen onvoorwaardelijk steunde. In-
middels had Vader Wim een boekwin-
kel en woning op de Huizerweg ge-
kocht, waar zij ook tot haar 67ste in 

meewerkte. Dat weerhield haar niet om 
in 2 koren te zingen, aan yoga te doen, 
te zwemmen, op Franse les te gaan, 
een raadsel hoe dat allemaal kon. Wij 
kennen haar allemaal wel van haar zin-
gen in het koor van de voormalige Hei-
lig Hart kerk en het Ecclesiakoor in de 
Koepelkerk. Ton, haar geloof en de 
kerk waren een onafscheidelijke drie-
eenheid, die zij koesterde tot aan haar 
dood. De laatste jaren volgde zij de vie-
ringen op de TV. Met Wim had zij tot 
zijn dood een gezegend huwelijk van 
ruim 50 jaar. Twee keer overwon zij 
kanker. Op gevorderde leeftijd kreeg zij 
een ongeluk met grote negatieve ge-
volgen voor haar mobiliteit. Toch bleef 
zij positief en dankbaar voor haar le-
vensweg. Ton was een gezellige en 
lieve vrouw, sprak nooit een verkeerd 
woord, was altijd op zoek naar de 
waarheid en bemiddelaarster bij onmin 
en menige ruzie. Het gesprek en over-
eenstemming daarbij waren immer haar 
doel. Haar gezondheid nam de laatste 
jaren af tot zij na 92 jaren op 13 no-
vember 2018 haar ogen sloot in rust en 
vrede. Velen en ook wij zullen aan je 
denken, met als metafoor, een prachti-
ge stem uit ons Levenskoor. 

 

Familieberichten

Wij hebben afscheid moeten nemen van : 

 Johannes Koot, 92 jaar, Huize Johanneshove Laren 
 Dick de Graaf, 69 jaar, Beerensteinerlaan 18 
 Nicolaas Majoor, 94 jaar, Driestweg 14 
 Maria van den Tweel – Larsen, 72 jaar, Kerkelandenlaan 55 Hilversum 

 

 

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   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 


