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Woordje van de pastoor
Beste mensen, wij bevinden ons nog
net in de eerste helft van de Veertigdagentijd op weg naar de Goede Week en
Pasen, vast en zeker de belangrijkste
tijd en de kern van ons geloof. In het
begin van de Veertigdagentijd, met name op Aswoensdag, schonk de Heer
ons door middel van de Kerk 3 belangrijke wapens voor een goede voorbereiding op Pasen: Vasten, Bidden en
Aalmoes.

koektrommel zoals de kinderen goed
weten, maar met een beetje meer creativiteit.
Waarom is het Bidden in deze tijd zo
belangrijk? Mensen hebben vaak moeite met het bidden. Zij hebben er geen
tijd voor of weten niet waarvoor zij moeten bidden! Wat de tijd betreft kan dat
inderdaad wel zo zijn want wij zijn te
druk bezig met de sociale media en de
televisie. Als wij nu eens minder tijd aan
deze dingen besteden dan houden wij
vast veel tijd over. Het is een mooie
gewoonte om tijdens de Veertigdagentijd meer te gaan denken aan Jezus,
aan wat Hij voor ons heeft gedaan; aan
Zijn Kruisweg die onze redding is geweest. Een half uurtje van je dag of een
kwartiertje van je hele dag in je binnenkamer, je hart, alleen met Hem bezig te
zijn! Een heerlijke stilte beleven met
woordeloze communicatie met je hemelse Vader of het rozenkransgebed!

Maar waarom vasten we eigenlijk en
wat is het belang van de Veertigdagentijd?
Welnu:
• het Joodse volk zwierf 40 jaar door
de woestijn;
• tijdens de zondvloed regende het 40
dagen en nachten;
• Mozes bracht 40 dagen en nachten
door op de berg zonder eten en drinken;

En waar dienen de Aalmoezen voor?
Die helpen ons een beetje los te komen
van het materialistische leven, van de
waangedachte die wij allemaal hebben
dat het leven in zulke zaken te vinden is
of ons daarin verzekert! Ook hier kunnen wij heel creatief zijn. De Kerk
noemt dit ook als een werk van barmhartigheid. Op een anonieme manier
mensen helpen die het nodig hebben.
Bijvoorbeeld een boodschappentas vullen met etenswaren erin, die je dan
achter kan laten op plekken waar daklozen of bedelaars verblijven. Of iemand die wel eens vlak achter een dakloze bukt en doet alsof hij geld opraapt
en tegen de dakloze zegt dat hij dit
heeft laten vallen. Het hoeft geen echt
geld te zijn. Je kunt ook aalmoezen geven in de vorm van tijd. Er wordt immers gezegd dat tijd geld is. Ieder kent

• Jezus vastte 40 dagen en nachten in
de woestijn, waarna Hij op de proef
werd gesteld door de duivel (Matt.
4:1-11).
Het vasten wordt gezien als een vorm
van voorbereiding op Pasen, hetgeen je
helpt om een diepere en intiemere relatie met God te krijgen. Als je iets opgeeft waaraan je sterk gehecht bent,
krijgt God een grotere toegang tot jouw
hart. Het klinkt misschien raar, maar het
is wel waar. Alles waaraan we gehecht
zijn, kan onze aandacht van God afleiden. Vasten is dus een hulpmiddel om
in deze tijd van genade onze gedachten
gericht te houden op God. Maar hoe
móeten wij dan vasten? De koektrommel? Misschien kunnen we deze Veertigdagentijd op een andere manier invullen dan voorheen; niet alleen met de
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vast wel mensen in de omgeving van
wie je weet dat ze eenzaam en/of behoeftig zijn. Je zou ze bijvoorbeeld een
bezoekje kunnen brengen.

uit te maken: de verrijzenis van Christus die alles weer tot bloei kan brengen,
zelfs wat dood lijkt te zijn. Laten we deze tijd van genade met Christus verbonden beleven met de smaak van Pasen. Dat is de kracht van Gods liefde
die het leven, óns leven, hernieuwt. Het
kan ons overkomen zoals nu in de natuur waarin het leven zich weer toont, of
in de woestijnen die in de lente gaan
bloeien. Onverwacht zullen knoppen en
bloemen uit het niets uitkomen en
bloeien!

Beste mensen, met deze hulpmiddelen
mogen wij Pasen, de bekroning van
deze tijd, tegemoet gaan. De tocht door
de Veertigdagentijd is een tocht van
naastenliefde naar wie zwak is. Zoals
Jezus Christus ons tegemoet kwam en
ons eens in Zijn Paasmysterie deelgenoot heeft gemaakt, mogen wij nu ook
op onze medemensen toegaan en hen
deel laten hebben in de vreugde waartoe wij weer geroepen zijn om deel van

Beste mensen, ik wens u Zalig Pasen!
Pastoor Carlos Fabril

Van de bestuurstafel
In het vorige nummer van Klankkleur
zijn we iets te voorbarig geweest met te
melden dat het parochiebestuur compleet was; voor ons gevoel klopte het
wel maar officieel klopte het niet. De
benoemingsbrief van de heer Wim Keet
is nu eindelijk binnen en nu zijn we dus
wel compleet.

wege hun tomeloze inzet sinds vele
jaren. Wij hebben niets dan positieve
reacties ontvangen van mensen die er
regelmatig aan deelnemen.
De komende tijd zullen we gaan kijken
hoe we de eerste H. Mis van Mikel Palic en de aansluitende receptie op zondag 7 juni a.s. gaan organiseren. Tevens zullen wij die dag de gezamenlijke
viering hebben vanwege het feest van
H. Drie-Eenheid. De H. Vituskerk is
derhalve die dag gesloten.

Inmiddels is nu ook bekend geworden
dat pastoor Carlos Fabril per 1 februari
tot deken is benoemd in onze regio t.w.
het dekenaat Gooi-meer. Hij zal aanspreekpunt zijn voor alle priesters in
zijn dekenaat. Wij wensen hem veel
succes en Gods zegen met zijn werk.

Er is een vraag binnengekomen van
een betrokken parochiaan over de mogelijkheid om via een app of QR-code
een bijdrage aan de collecte te geven.
Omdat vooral jonge parochianen nauwelijks meer contant betalen, hebben
we besloten om dit serieus te overwegen en te kijken hoe wij dit kunnen activeren voor degenen die er gebruik van
willen maken.

Op 16 januari hebben wij deelgenomen
aan een bijeenkomst in de ruimte van
het Apostolisch Genootschap in Bussum over Kerk en veiligheid. Het heeft
onze aandacht.
Op 17 januari heeft ondergetekende
met zijn echtgenote deelgenomen aan
‘meetafelen’ in de Sloep en wij hebben
mogen genieten van een heerlijke
‘snertmaaltijd’. Tevens hebben wij enkele dames in het zonnetje gezet van-

Op 30 januari is er een goed en inspirerend gesprek geweest met een jonge
moeder over hoe we jonge ouders en
de kinderen meer kunnen betrekken bij
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de kerk en het geloof. De ‘Passion’ zou
een goede start kunnen zijn om jongeren bij de kerk te betrekken maar eerst
moeten we kijken wat hun wensen zijn.
Wij willen nieuwe initiatieven graag ondersteunen op dat gebied.

ruimte beschikbaar is in de Vituskerk
zal het PB het mogelijk maken dat het
in de Sloep plaatsvindt.
Aktie Kerkbalans vergeten? Dit kunt u
alsnog doen. Wij hebben uw financiële
bijdrage hard nodig!

In deze Klankkleur vindt u tevens een
vooraankondiging van een lezing die
onze Kardinaal W.J. Eijk gaat geven op
woensdagavond 16 september a.s. in
de Sloep. Omdat er geen geschikte

Wij wensen u een goede voorbereiding
op het komende Paasfeest.
Pieter P.L.M. Pouw
Vicevoorzitter

Priesterwijding van Diaken Mikel Palic
Mikel Palic wordt op zaterdag 6 juni tot
priester gewijd in de kathedraal van
Haarlem.

heden opgeven bij het Parochiesecretariaat via de mail: secretariaat@hdrieeenheid.nl.

Het Parochiebestuur wil daartoe de parochianen in de gelegenheid stellen om
aldaar acte de présence te geven. Het
is de bedoeling een bus te laten rijden
vanaf Naarden en de Mariakerk, beide
als opstapplaatsen.

Geef daarbij aan:
•

naam, telefoonnummer en mailadres
• de opstapplaats waar U wilt instappen n.l. Naarden/abri of de
Mariakerk.
De juiste tijdstippen worden later bekendgemaakt.

Teneinde te weten óf er wel een bus
moeten worden besteld, is het nodig
om inzicht te hebben in het aantal medereizigers. U kunt zich daartoe vanaf

Peter Grol

In gesprek met Wim Keet
Op de dag dat wij
elkaar spraken was
net de brief ontvangen waarin het bisdom de benoeming
van Wim Keet als
bestuurslid van de
Parochie van de Heilige Drieëenheid goedkeurt.

en is sinds 2007 eigenaar van een
schildersbedrijf, dat in 2014 de Nationale Schildersvakprijs kreeg voor het
schilderwerk van het Waldorf Astoria
Hotel in Amsterdam. Hij maakt lange
werkdagen van ‘s morgens half 7 tot 6
uur ‘s avonds.
Al vanaf de jaren ‘90 van de vorige
eeuw maakt hij foto’s van belangrijke
gebeurtenissen in de parochie, zoals
Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel en jubilea. In het rolletjes-tijdperk
was het een tijdrovend proces voordat
de foto’s bij alle gezinnen terecht waren

In de Vituskerk is Wim bepaald geen
onbekende. Hij heeft zijn hele leven,
met uitzondering van 3 jaar in Bussum,
in Naarden gewoond. Hij zit zijn hele
werkzame leven al in het schildersvak
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gekomen. In het digitale tijdperk gaat
het aanmerkelijk sneller.

(met wie ik binnenkort ook in gesprek
hoop te gaan) al lang. Hun zoons zijn
jeugdvrienden en hebben nog steeds
contact met elkaar. Voorlopig werkt
Wim zich in in alle zaken die in het parochiebestuur aan de orde komen. Hij
wil graag meedenken en zijn steentje
bijdragen. Het parochiebestuur wil
graag jongeren meer betrekken bij de
kerk en gaat ook in gesprek met het
parochiebestuur van Blaricum/Huizen.

Natuurlijk maakt Wim ook privé, bijvoorbeeld tijdens zijn vele reizen, veel
mooie foto’s, die in de loop der tijd ook
technisch
steeds
beter
worden.
Vroeger heeft hij ook samen met zijn
vrouw Bernadette heel wat jaren jongerengroepen geleid. De jongeren die
zich voorbereid hadden op het Heilig
Vormsel, bleven daarna eens per
maand
bij
elkaar
komen.
Wim en Bernadette Keet hebben ook
nog een tijd bewoners van de Antonius
Hof naar de kapel gebracht, na de mis
koffie gedronken en hen daarna weer
naar hun kamer gebracht.

Wim en Bernadette zijn al 40 jaar getrouwd, wat ze met kinderen en kleinkinderen afgelopen februari gevierd
hebben in Oostenrijk.
Wim is een actieve man, die ook na zijn
lange werkdagen onze parochie meebestuurt. “Als je dingen leuk vindt, is het
geen opgave” zegt hij.

Pastoor Carlos Fabril vroeg Wim om
toe te treden tot het parochiebestuur.
Hij kent de vice voorzitter Pieter Pouw

Jeanine Peijnenburg

Concertcommissie Mariakerk
Het zal u niet ontgaan zijn dat we de
afgelopen maanden van verschillende
concerten hebben kunnen genieten. De
Mariakerk leent zich vanwege de goede
akoestiek voor concerten, waarbij uiteraard met respect wordt omgegaan met
de gewijde status.

Wij zoeken voor de concertcommissie
twee soorten vrijwilligers:
• Creatieve mensen die bestuurlijk richting kunnen geven
• Doeners die het leuk vinden om bij
concerten de handen uit de mouwen
te steken.

Er komen meer verzoeken, maar daarop moeten we terughoudend zijn, omdat we niet altijd de bemensing kunnen
bieden die bij concerten wenselijk is.

Bij de bestuurders is kennis en ervaring
van marketing en organisatie een pré,
bij de doeners zoeken we mensen voor
ontvangst (en mogelijk kaartverkoop
c.q. collectes), voor techniek en catering.

Om in de toekomst aan die vragen te
kunnen tegemoetkomen vinden wij het
noodzakelijk dat er een concertcommissie komt die nauw betrokken zal zijn
bij toekomstige evenementen in en om
de Maria-kerk.

Er wordt met smart op u gewacht.
Aanmelden kan via het secretariaat via
035-6931591
of
via
sec.rkmariaparochie@outlook.com
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Mariakerk en jongeren
De vraagstelling hoe je als kerk jongeren aan je kunt binden is niet nieuw.
Zolang als ik mij kan herinneren wordt
de vraag gesteld hoe krijg je jongeren,
en daarmee bedoeld de leeftijdsgroep
tussen 15 en 40 jaar, zover dat ze kiezen voor de Mariakerk?

hebben jonge ouders ook een belangrijke rol.
Daarnaast zijn we het oecumenisch
project van de Passiespelen gestart
waarbij jongeren tussen de 13 en 35
jaar met elkaar aan het project invulling
gaan geven. Samen met de dominees
van de PKN in Naarden en de Wilhelminakerk halen we een groep jongeren
bij elkaar die gestaag groeit. De groep
gaat (onderdelen van) het passieverhaal vertalen naar moderne liedteksten
en die liederen, net als in The Passion,
vertolken. Een eerste activiteit is een
lichtprocessie op Paaszaterdag (stille
zaterdag) vanuit de Grote Kerk in
Naarden via de Mariakerk naar de Wilhelminakerk. In de Wilhelminakerk zullen de jongeren een nachtwake houden.

De afgelopen twee jaar heb ik bij verschillende groepen mogen aanschuiven: ouders van communicanten en
jongeren die aan het passieproject
meedoen.
Het antwoord op de vraag waarom jongeren slechts incidenteel voor aansluiting bij de katholieke kerk zoeken kwam
helder naar voren: ze voelen zich niet
zo op hun gemak. Als je doorvraagt
blijkt de generatiekloof toch wel een
enorme drempel! Ze zoeken spiritualiteit binnen hun eigen generatie.

Een actief beleid op de categorie 15 –
40 jarigen is voor de kerk van levensbelang. Daar zitten de vrijwilligers en de
kerkbestuurders van morgen.

De actie die we moeten nemen is: de
jongere generatie hun eigen plek geven
binnen de geloofsgemeenschap. Dus
naast de Latijnse, Gregoriaanse of
klassieke missen, ook af en toe een
jongerendienst.
Waarbij
jongeren
daadwerkelijk betrokken zijn in de
voorbereiding, als lector, als koor etc.

Een oproep aan eenieder die dit artikel
leest: weet je in jouw omgeving mensen
voor wie de eerdergenoemde activiteiten interessant en vooral inspirerend
zijn, attendeer ze dan op dit artikel en
laat ze zich melden bij het secretariaat
(sec.rkmariaparochie@outlook.com of
secretariaat@h-drieeenheid.nl)

Vandaar het initiatief om te starten met
een jongerenkoor. Een koor voor de
doelgroep 15 tot 40 jaar met een geheel eigen repertoire: gospels en popsongs. Hierbij geldt hetzelfde principe
als bij het passieproject: Met elkaar nadenken over de betekenis van de liedteksten. Jongeren willen een actieve rol
vervullen bij de vieringen.

Huub Baaij

We zijn een bijzondere weg ingeslagen
met het project “Het Licht op ons pad”.
We gaan projecten doen om jongeren
tussen de verschillende sacramenten in
te betrekken en begeleiden. Daarbij
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Nieuwe Dekenaten
Vanuit het nieuwe bisdomblad Samen
Kerk bent u waarschijnlijk op de hoogte
gebracht van de nieuwe indeling van de
dekenaten in het bisdom HaarlemAmsterdam. Onze bisschop Mgr. J.M.
Punt heeft, denkend aan het welzijn
van de dekens, priesters en pastoraal
werkenden, het drietal zeer grote dekenaten die bestonden uit Haarlem, Amsterdam en Alkmaar, uitgebreid en ingedeeld naar 10 dekenaten.

primair als een bestuurder, maar als
een ‘pastor pastorum’ in een moeilijke
tijd waarbij de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden de volle last
dragen in een geseculariseerde samenleving.
Pastoor Carlos wil zich in deze moeilijke tijd, naast alle andere taken die onder zijn verantwoordelijkheid vallen,
inzetten voor een goede samenwerking
met zijn collega’s en de eenheid onder
elkaar bevorderen.

In het Gooi zijn er nu twee nieuwe dekenaten ontstaan, te weten Hilversum,
met als deken pastoor J. Dresmé en
Gooimeer met als deken pastoor C.
Fabril. Het dekenaat Gooimeer zal de
parochies in Blaricum, Huizen, Laren,
Bussum-Naarden, Almere en Zeewolde
omvatten.

Wij feliciteren pastoor Fabril en wij
wensen hem veel inspiratie en Gods
zegen met zijn werk.
Namens het parochiebestuur,
Pieter Pouw
Vicevoorzitter

In deze nieuwe indeling van de dekenaten ziet de bisschop een deken niet

Avondgebed voor Vrede op woensdag in de Goede Week
Evenals vorige jaren verzorgt de Oecumenische Werkgroep Avondgebed
voor Vrede op woensdagavond in de
Goede/Stille Week een Avondgebed
voor Vrede in de Mariakerk.

sterven van Jezus. Wij staan stil bij wat
zijn 'breken en delen' voor ons nu kan
betekenen, in onze wereld waarin op
veel plaatsen geweld, uitsluiting, onrecht en honger heersen. Wij bidden in
dit Avondgebed dat wij nieuwe kansen
mogen geven aan vrede, verzoening en
voedsel voor iedereen.

Dit jaar wordt hierbij samengewerkt met
de Wilhelminakerk, die alle woensdagavonden in de 40 dagen tijd een Vesper
organiseert, en met mensen uit de
Spieghelkerk.

U bent van harte welkom bij dit Avondgebed op woensdag 8 april om 19.30
uur in de Mariakerk.

Het thema van dit Avondgebed voor
Vrede is: 'Geef ons heden ons dagelijks
brood'. Het thema sluit aan bij de 'Wereldmaaltijd' die voorafgaand om 18.00
uur in de Sloep gehouden wordt (zie
voor opgave elders in dit nummer). In
deze week gedenken wij het lijden en

Namens de Werkgroep Avondgebed
voor Vrede,
Bruno Nagel
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Vieringen in de Antonius Hof
Hierbij een korte terugblik op de vergadering van 28 februari jongstleden aangaande de vieringen in de Antonius
Hof.Daarbij aanwezig waren het pastorale team van de “Woord en Communiegroep” en Tonny vom Kothen en ondergetekende namens het koor. Jan
Langendorff leidde de vergadering.
Eenieder kon zijn of haar mening naar
voren brengen of met suggesties komen. We hebben een uur lang, op zinnige wijze, met elkaar van gedachten

gewisseld. In zijn algemeenheid waren
wij van mening er goed aan te doen om
op de huidige wijze ermee door te
gaan. Het is nog steeds de moeite
waard hierachter te staan en ons voor
deze vieringen in te zetten. Het geeft
een blij en tevreden gevoel om op deze
manier iets te kunnen betekenen voor
de mensen die de vieringen bezoeken
en er zich thuis voelen. Fijn om dit te
mogen ervaren.
Corrie Bloks – v.d. Maeden

Geloven…….24/7!
De geloofsverdiepingsavonden zijn een
groot succes. Met veel vreugde lezen
parochianen samen het Compendium
van de Catechismus van de Katholieke
Kerk. Steeds weer weten de parochianen zich te laten inspireren door het
prachtige katholieke geloof.

Let op:
- Op zondag 29 maart (vastentijd) zal
de Compendiumavond om 20.30 uur
beginnen, na de oecumenische Vespers
- Op zondag 24 mei zal de Compendiumavond ook na de Vespers beginnen
- In juli en augustus is er geen Compendiumavond

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 29 maart
• Zondag 26 april
• Zondag 24 mei
• Zondag 28 juni

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

Inleverdata kopij
3
4
5
6

Editie

Inleverdatum kopij

Pinksteren
Zomer
Opening
Herfst

1 mei
19 juni
14 augustus
2 oktober

Verschijningsdatum
22 mei
10 juli
4 september
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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Oecumenische Vespervieringen 2020
Ook dit jaar is er in de veertig dagen tijd
iedere zondagavond om 19:30 uur een
Vesper (kort avondgebed) beurtelings
in de Grote Kerk en de RK St. Vituskerk
van Naarden. De Vespers in deze tijd
hebben een bijzonder karakter als
voorbereiding op de Goedeweek en
Pasen. Naast het Psalmgebed neemt
muziek een belangrijke plaats in tijdens
deze Vespers. De muziek wordt verzorgd door koren uit Naarden en Bussum. Uiteraard wordt u ook uitgenodigd
de koralen mee te zingen in deze Vespers. Het thema van de Vespervieringen is “Sta op” (Jezus gaf zijn leven

voor ons als ultieme daad van liefde.
Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig
hebben, aan kinderen in de knel, aan
ieder die vastzit in armoede of moeilijke
omstandigheden. Kom in beweging: Sta
op!) De collecte van de Vespers is bestemd voor de Stichting “Poorters van
Naarden”. De Vespervieringen beginnen om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U wordt
allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

1 maart

Grote Kerk

Kapelaan A. Geria

Vituskoor / Willem Vonk

8 maart

RK St Vitus

Ds. Lennart Heuvelman

Wybe Kooijman / orgel

15 maart

Grote Kerk

Diaken Mikel Palic

Ceciliakoor / Frans Eijpe

22 maart

RK St Vitus

Agaat Schilder - Verhoef

Soliste / Wybe Kooijman

29 maart

Grote Kerk

Pastoor Carlos Fabril

Voices / Piet Philipse

5 april

RK St Vitus

Ds. Peter Korver

Vituskoor / Willem Vonk

Verdieping
(vervolg Klankkleur nr 1)

maart 2013, sprak u over die man die
zei: ‘0, vader, ik heb heel wat op mijn
kerfstok...’ En toen had u hem geantwoord: ‘Ga naar Jezus, Hij vergeeft en
vergeet alles.’ In diezelfde preek wees
u erop dat God het nooit moe wordt om
te vergeven. Even later, bij het angelus,
vertelde u een andere anekdote, over

Wat kunt u zeggen over uw ervaring als
biechtvader? Dat vraag ik u omdat het
zo te horen een ervaring is die uw leven
sterk heeft beïnvloed, In de eerste mis
die u na uw verkiezing met de gelovigen in de Sint-Annakerk opdroeg, op 17
10

dat oude vrouwtje dat bij u kwam biechten en zei: ‘Zonder Gods barmhartigheid zou de wereld niet bestaan.’

barmhartigheid, zonder de vergiffenis
van God, zou de wereld niet bestaan,
niet kunnen bestaan. Als biechtvader
heb ik, ook als ik voor een gesloten
deur stond, altijd gezocht naar een
spleet, een kier, om die deur open te
krijgen en vergiffenis, barmhartigheid te
kunnen schenken.

Die anekdote herinner ik me nog heel
goed, die is me altijd bijgebleven. Ik zie
haar nog voor me. Ze was een bejaarde vrouw, heel klein en tenger, volledig
in het zwart gekleed, zoals je ze wel
ziet in dorpjes in Zuid-Italië, in Galicië,
in Portugal. Ik was sinds kort hulpbisschop van Buenos Aires en er werd
een grote eucharistieviering gehouden
voor de zieken, in het bijzijn van het
standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van
Fatima. Ik was daar om de biecht af te
nemen. Tegen het einde van de mis
stond ik op omdat ik weg moest, ik
moest nog een vormsel gaan toedienen. Op dat moment kwam die oude,
nederige vrouw bij me. Ik sprak haar
aan met abuela, oftewel grootmoeder,
zoals gebruikelijk bij ons in Argentinië.
‘Grootmoeder, wilt u biechten?’ `Ja,’
antwoordde ze. En omdat ik op het punt
stond om weg te gaan zei ik: ‘Maar als
u niet hebt gezondigd...’ Prompt antwoordde ze: ‘We hebben allemaal zonden.’ Maar misschien vergeeft de Heer
ze niet...’ antwoordde ik. Waarop zij zei:
‘De Heer vergeeft alles.’ ‘Hoe weet u
dat nou?’ Daarop antwoordde ze: ‘Als
de Heer niet alles zou vergeven, zou de
wereld niet bestaan.’

Wat betekent het dat de biechtstoel
geen ‘martelkamer’ zou moeten zijn?
Die woorden waren voornamelijk gericht aan de priesters, de biechtvaders.
En ik verwees daarmee naar het feit dat
iemand soms een overmatige nieuwsgierigheid kan hebben, een wat ziekelijke nieuwsgierigheid. Ik hoorde een keer
over een vrouw, al jaren getrouwd, die
nooit meer te biecht ging omdat de
biechtvader toen ze een meisje van een
jaar of dertien, veertien was aan haar
had gevraagd waar ze haar handen liet
als ze ging slapen. Er kan een overmatige nieuwsgierigheid zijn, vooral op
seksueel gebied. Of er wordt aangedrongen om expliciet in te gaan op details die niet noodzakelijk zijn. Het is
goed dat de biechteling zich schaamt
voor zijn zonde: schaamte is een genade waar je om moet vragen, het is een
goede zaak, iets positiefs, omdat het
ons nederig maakt. Maar in de dialoog
met de biechtvader gaat het erom dat
er naar mensen geluisterd wordt, niet
dat ze ondervraagd worden. Daarna
zegt de biechtvader wat hij te zeggen
heeft, waarbij hij tactvol advies geeft.
Dat bedoelde ik toen ik zei dat een
biechtstoel nooit een martelkamer moet
zijn.

Een voorbeeld van het geloof van eenvoudige mensen, die een innerlijke
wijsheid hebben, ook al hebben ze
nooit theologie gestudeerd. Tijdens dat
eerste angelus zei ik, om mezelf te verklaren, dat ik haar had geantwoord: U
hebt zeker aan de Gregoriana gestudeerd!’ Maar, wat ik in werkelijkheid
antwoordde was: ‘U hebt zeker bij Royo
Marin gestudeerd!’ Een verwijzing naar
de dominicaan Antonio Royo Marin,
auteur van een beroemd boek over moraaltheologie. Ik was hevig getroffen
door de woorden van die vrouw: zonder

Uit het boek: “De naam van God is Genade”, samengesteld n.a.v. een interview/gesprek van Paus Franciscus met
Andrea Tornielli, een Italiaans journalist. (2016)
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Einde winter, begin voorjaar 1945
Van de grote schoonmaak kwam dat
jaar niets terecht. De middelen ontbraken en bovendien hadden we wel iets
anders aan ons hoofd. Het feest van
Maria Lichtmis op 2 februari hadden we
achter de rug en ook de Blasiuszegen
op 3 februari hadden we ontvangen. De
veertigdagentijd kwam in zicht, maar
wat viel er nog te vasten of te onthouden? De rituelen gingen echter gewoon
door!

Dan zoiets: De uitgelezen krant werd
door ons in vierkantjes geknipt. Afmeting ongeveer 10 bij 20 centimeter. Met
de punt van de schaar werd er een
gaatje ingemaakt en een draadje erdoor gehaald. Dat was ons Wc-papier
en dat terwijl wij allemaal aan de spuitpoep waren door de omstandigheden.
Juist toen iedereen min of meer op zijn
tandvlees begon te lopen, kwam er een
geschenk uit de hemel. Er kwamen
vliegtuigen over die voedselpakketten
naar beneden gooiden. Ook in onze
omgeving. Wij keken onze ogen uit.

Het Askruisje op Aswoensdag. De
Kruisweg op de vrijdagen en de lijdensmeditatie op de zondagavonden. Tenslotte de Goede Week. Dit alles als
voorbereiding op het komende Paasfeest 1945. Wij begrepen al dat wij de
eieren en het paasbrood dat jaar wel
konden vergeten. Zo kabbelde het leven voort. Men probeerde zich van dag
tot dag staande en gaande te houden,
al werd de toestand langzamerhand
voor velen onhoudbaar. Soms kwamen
we in aanmerking voor het één of ander
van de H.A.R.K. (Nationale Hulp Actie
Rode Kruis) zoals kleding. Onze moeder, waaraan wij toentertijd toch al zoveel te danken hadden, wist alles, handig als zij was, te benutten.

De pakketten werden overgebracht
naar een verzamelpunt en onder de
bevolking verdeeld. Wat een weelde!
Iedereen deed zich flink tegoed. Men
was de suikerbieten, de pulp en de
koolraap meer dan beu. Laat staan dat
wij meer dan genoeg hadden van die
gaarkeukenmaaltijden.
Soms had je het gevoel dat er verandering in de lucht hing. Maar wat? Zou het
misschien kunnen zijn dat de redding
uit deze ellende dichterbij kwam?! Het
was te hopen, al leek het te mooi om
waar te zijn.
Corrie Bloks – v.d. Maeden

Mijn Parochiegemeenschap
Mijn Geloven

welzijn, ondanks al het lijden in de wereld.

Geloven houdt in, dat je volledig op iemand vertrouwt, dat je veel goeds van
iemand verwacht. Je kunt het niet beredeneren, maar je hart zegt dat je er
op kunt vertrouwen.

Geloven is erop vertrouwen dat je geloof je niet zal beschamen. “Bestaat
God?” is een vraag die parallel loopt
aan de vraag: “Bestaat liefde?”. God
valt niet te ontdekken door te argumenteren, maar door liefde, goedheid en

Geloven is vertrouwen hebben in het
leven, het ontdekken van goedheid en
12

en helaas veranderen deze al snel van
middel in doel.

vertrouwen kom je Hem op het spoor.
Ik ben Jezus van Nazareth op het spoor
gekomen, dat is mijn geloof.

Religies bevatten in hun kern de visioenen van een bloeiend bestaan. Religie
helpt je het goede leven ook werkelijk
te omarmen. De vier evangelisten reiken ons goede handvatten aan, vooral
Johannes is daar een kei in. Religieuze
idealen zijn de meest duurzame visies
op het goede in het leven.

De waarde van religies
Religie is je toevertrouwen aan een hogere macht.
Religie wil het goede leven bevorderen
en beoogt het welzijn van mensen. Het
probleem is dat velen het gezamenlijk
idee van “welzijn van mensen” kwijt
zijn. Welzijn van mensen is maar al te
vaak een privézaak geworden. Velen
kiezen andere bronnen om het welzijn
te verwezenlijken. Dat kan geld zijn, of
kennis, reputatie, schoonheid. Deze
bronnen worden rusteloos nagejaagd,

Religie is geen privézaak, gezamenlijk
kun je het gestalte geven.
Daarom ben ik blij met onze parochiegemeenschap.
J.M. Baaij

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.

en wij maar vijftig gasten kunnen ontvangen. De zaal gaat open om 17.00
uur.
U kunt meetafelen op:

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 telefoonnummer uiterlijk woensdag vóór
12.00 uur in de brievenbus van het
Pastoraal Centrum, Brinklaan 42, Bussum.
U dient zich wel op tijd op te geven,
omdat de ruimte in de Sloep beperkt is
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vrijdag 20 maart
zondag 19 april
vrijdag 22 mei

Uitnodiging Wereldmaaltijd
In samenwerking met de Protestantse
Wijkgemeente Wilhelminakerk is er op
woensdag 8 april om 18.00 uur een
‘Wereldmaaltijd’ in de Sloep. Een ‘Wereldmaaltijd’ is een eenvoudige en
smakelijke maaltijd met vegetarische
ingrediënten. Het idee er achter is dat,
als iedereen zulke maaltijden zou eten,
er voor alle mensen op deze aardbol
genoeg te eten zou zijn. Tijdens de
maaltijd bezinnen we ons hierop, mede
in het kader van de Goede/Stille Week.

Aansluitend aan de maaltijd is er om
19.30 uur in de Mariakerk een Avondgebed voor Vrede met als thema: ‘Geef
ons heden ons dagelijks brood’ (zie elders in dit nummer).
Voor deelname aan de maaltijd wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd (als er
geld overblijft, gaat dat naar de voedselbank). - Opgave vóór 29 maart bij
Lucie Bakker, Bijenmeent 17, 1218 GB,
Hilversumse Meent, tel. 035.6912950,
e-mail:
ld.bakker@telfort.nl.

Naar de Passiespelen in Tegelen
Met de groep jongeren die bezig zijn
met het passieverhaal gaan we op zondag 23 augustus met de bus naar de
Passiespelen in Tegelen.

the Passion Bussum). Zowel onze jongeren als de jongeren uit de PKN kerk
Naarden en de Wilhelminakerk Bussum.

Het vijfjaarlijkse evenement van het
Tegelse Passiespel is uitgegroeid tot
een theatergebeurtenis van internationale allure die u niet mag missen. Het
openluchttheater in Tegelen is majestueus. De Passiespelen zelf zullen nog
meer indruk op u maken. Meer dan 400
medewerkers in een groots decor zetten een gedenkwaardige theatervoorstelling neer over de laatste dagen van
het leven van Jezus Christus.

De kosten voor de jongeren zullen door
de parochie worden gedragen. Wellicht
een reden voor jongeren die nog niet
de stap hebben gemaakt om zich aan
te sluiten om dat alsnog te doen.
De overige plaatsen in de bus kunnen
worden ingenomen door andere belangstellenden uit de parochies. Het
tarief zal dan € 60,00 per persoon zijn
(voor busreis en entree). Ter vergelijking: Eemland reizen biedt dit ook aan
vanaf 72,50 per persoon.

Het geheel is volgens een artistiek verantwoord concept met bijpassende muziek. De tekstschrijvers van de editie
2020, Jan-Jaap Jansen en Ineke ter
Heege, hebben een heel nieuw Passiespel geschreven. Actueler en met meer
noodzaak dan ooit.

Heb je belangstelling, geef dat dan zo
spoedig mogelijk door aan het secretariaat (secretariaat@h-drieeenheid.nl).
Vol is vol en de aanmeldingen worden
op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

De groep zal bestaan uit de deelnemers aan het passieverhaal (voorheen
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Vooraankondiging
Lezing van Kardinaal Dr. W.J. Eijk op
woensdag 16 september in de sloep
om 20.00 uur.

Kardinaal J.W. Eijk is een specialist op
dit gebied; hij studeerde medicijnen en
heeft als arts gewerkt voordat hij aan
zijn priesteropleiding begon. Hij volgde
eveneens de studie medische ethiek
aan de Universiteit van Leiden en is
gepromoveerd op een proefschrift over
euthanasie. Hij geeft regelmatig lezingen door het hele land en wij verheugen ons dat hij ook bij ons een lezing
wil geven.

Euthanasie en palliatieve zorg, de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen
de Katholieke Kerk.
Tijdens de maandelijkse compendiumavonden in de Vituskerk hebben wij
gemerkt dat er soms een sterke behoefte is om bij bepaalde onderwerpen
een deskundige te raadplegen. Euthanasie is zo’n actueel en tevens beladen
onderwerp, des te meer nu er vanuit de
politiek de discussie weer oplaait over
‘Voltooid Leven’.

Reserveer deze datum alvast in uw
agenda ……. wordt vervolgd!
Pastoor Carlos, Jaap de Bruijn, Rita en
Pieter Pouw

Wij kunnen ons voorstellen dat velen
van u vragen hebben over dit belangrijke onderwerp.

Amalia
Dinsdag 21 april: De Lente in beeld
Op zijn talrijke fototochten in uiteenlopende natuurgebieden in Nederland
heeft Jos Ketelaar altijd wel bijzondere
ontmoetingen. Soms is hij getuige van
de paring van een fuut, of hij ziet hem
op zijn nest de eieren keren. Dan weer
een vlinder die zich in de eerste zonnestralen aan het opwarmen is. Op een
ander moment ziet hij de net geboren
meerkoeten rond hun nest dobberen, of
een groep vissende lepelaars, een zingende rietzanger…. In deze presentatie
komt dus een grote verscheidenheid
aan natuur aan bod: vogels, vlinders,
libellen, landschappen en bloemen. De
lezing is afwisselend opgebouwd; de
prachtige foto’s worden ondersteund
door veel uitleg, muziek en zelf opgenomen natuurgeluiden.

Praktische informatie
Waar: Spieghelwijck, Iepenlaan 354a,
Bussum, naast verzorgingshuis De
Zandzee.
Tijd: 14 tot ca. 16 uur. Aanmelden:
amalia.bus@kpnmail.nl of 035-6932318
Entree: € 7,50, incl. consumpties (versierd kopje koffie/thee en een glaasje+
toe).
Betaling:
bij
voorkeur
op
rek.
NL58INGB000 3271950 t.n.v. J.G. de
Jonge-Meijerink, onder vermelding van
‘Amalia’. Eventueel ook aan de zaal.
Namens Amalia,
Marie-Louise van Wijk-van de Ven
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Bedevaart naar Lourdes
Lourdes is een plek waar hemel en
aarde elkaar raken.

den begeleid door een van de pastores
van de regio Hilversum, Elroy Kaak.

Van 3 t/m 8 oktober 2020 gaan we met
de regio Hilversum en omstreken naar
Lourdes. De plek waar Maria 18 keer
aan Bernadette verscheen. De aantrekkingskracht van Lourdes is groot, vele
mensen trekken jaarlijks naar deze
plek. We gaan naar Lourdes met elkaar, maar ieder ook met zijn eigen
verhaal, zijn eigen vragen. Het thema
van deze reis zal dan ook zijn: “Maria
die knopen ontwart”. Deze reis zal wor-

Altijd al een keertje naar Lourdes willen
gaan? Ga dan met ons mee. Ook als u
minder mobiel bent of fysieke beperkingen heeft, bent u welkom.
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met de hotelleiders:
Marjolein Kamer: T 06 4618 4615 of
Bernadette Keet: T 06 5152 1221
Voor meer informatie vindt u flyers achterin de kerk.

KBO berichten
•

De KBO-viering is op maandagmorgen
20 april om 10.30 uur in de Sloep. De
voorganger is dhr. Jos Baaij.

3 april: Wim Dooge, De
kruisiging door de eeuwen heen
• 8 mei: Corry de Jong, Cuba
Gratis voor KBO/PCOB leden. Toegang
voor belangstellenden € 2,00.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

GreetLje Sijp

Ledenmiddagen KBO op vrijdagmiddag
in De Sloep om 14.00 uur:
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Broederschap van Kevelaar
Amersfoort en omstreken en het Gooi

Wilt u meer info of wilt
u zich al aanmelden
voor de bedevaart, dan
kunt u altijd met mij
contact opnemen.

Het is pas maart maar toch zijn sinds
vorige maand de voorbereidingen voor
de komende bedevaart naar Kevelaer
gestart. We hopen ook dit jaar weer
met velen naar Kevelaer te gaan.

Tijdens de vergadering in mei a.s. krijgen wij informatie over het thema. Ik zal
dan ook in de volgende uitgave van de
klankkleur terugkomen op de bedevaart
naar Kevelaer.

De bedevaart wordt dit jaar gehouden
op maandag 27 en dinsdag 28 juli.
(dit is de 2e week van de schoolvakantie).

Bernadette Keet – van den Berg
bwslkeet@gmail.com

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

16 april: "Groene theologie" door
Trees van Montfoort. Om 20:00 uur
in Lutherse kerk. Kosten € 7,00.
12 mei: "Moderne kosmologie en
religieuze
wereldbeschouwing"
door Wil van den Bercken. Om
20:00 uur in Majellakapel. Kosten €
7,00.

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl.
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Crucifixion op Goede Vrijdag

Stainer’s Crucifixion
Vrijdag 10 april
Mariakerk
Om 19.30 uur zal er een deel uit de Crucifixion
gezongen worden door ons koor

Mary’s Voices
U bent van harte welkom!
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Stille Omgang Amsterdam
Wij nodigen U uit, om in de nacht van
zaterdag op zondag 21/22 maart 2020
de 140e "Stille Omgang" in Amsterdam
te lopen. Met duizenden volgen wij opnieuw in processie de aloude route,
waarlangs miljoenen Christenen sinds
het "Mirakel van 1345" zijn gegaan.

Na de koffie in het St. Annagebouw vertrekken wij uiterlijk 22.45 uur met bussen naar Amsterdam om in gebed de
“Stille Omgang” te lopen.
Na de “Stille Omgang”, vanaf 23.25 uur
tot ongeveer 00.30 uur, stappen wij
voor de St. Nicolaaskerk weer in de
bussen richting Hilversum, waar op
meerdere plaatsen uitstappen mogelijk
is. Aankomst Hilversum ongeveer 01.10
uur.

In stilte biddend overwegen wij het
thema van het jaar 2020:
“De luisterende mens is aanwezig bij de
ander”

Ruim vóór de Stille Omgang 2020 zullen deelnameformulieren achter in de
Kerk te verkrijgen zijn. Opgeven is
noodzakelijk vóór 15 maart 2020.

of
”Als iemand echt luistert, dan wordt de
spreker weer vrij”!!
Programma:

Jongeren, ouderen! Trek deze nacht
toch met velen in stilte met ons mee,
want Gods genade en grote liefde is
genezing voor iedereen.

Zaterdag 21 maart om 20.45 uur met
een plechtige Eucharistieviering en lof
in de kerk van St. Vitus, Emmastraat 5,
te Hilversum.

Komt allen! U bent van harte welkom
en uw deelname is belangrijk!

Na deze viering hebben wij een koffiepauze in het Annagebouw achter de St.
Vituskerk.

Jaap de Bruijn
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Liturgisch rooster
zaterdag 21 maart
Vitus

17:30 uur

Geen viering

zondag 22 maart - 4e zondag veertigdagen
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

Vastenoverweging / Samenzang

Parochianen

maandag 23 maart
Maria

19:30 uur

zaterdag 28 maart
Vitus

17:30 uur

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

A'hof

17:00 uur

Communieviering / Jozef Dameskoor

J. Baaij

zondag 29 maart - 5e zondag veertigdagen
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Gregoriaans

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

Vastenoverweging / Samenzang

Parochianen

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

maandag 30 maart
Maria

19:30 uur

zaterdag 4 april
Vitus

17:30 uur

zondag 5 april - Palmzondag
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Palmzondag / Jeugdkoor & Mary's Voices

Pastoor C. Fabril

Palmzondag / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

Boeteviering

Pastoor C. Fabril

Avondgebed voor Vrede / Samenzang

Parochianen

dinsdag 7 april
Vitus

19:00 uur

woensdag 8 april
Maria
19:30 uur

donderdag 9 april – Witte Donderdag
Maria

19:30 uur

Witte Donderdag / Mariakoor

Pastoor M. Costa

Vitus

19:00 uur

Witte Donderdag / Ceciliakoor N/L

Pastoor C. Fabril

vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
Maria

15:00 uur

Kruisweg / Gelegenheidskoor

M. Potjer

Maria

19:30 uur

Goede Vrijdag / Mary's Voices

Pastoor C. Fabril

Vitus

15:00 uur

Kruisweg

Pastoor C. Fabril

Vitus

19:00 uur

Goede Vrijdag / Vituskoor N/L

Pastoor M. Costa
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zaterdag 11 april
Maria

19:30 uur

Paaswake / Gregoriaans

Kapelaan A. Geria

Vitus

21:30 uur

Paaswake / Ceciliakoor N/L

Pastoor C. Fabril

A'hof

17:00 uur

Communieviering / Jozef Dameskoor

J. Langendorff

zondag 12 april - Pasen
Maria
10:00 uur 1e Paasdag / Mariakoor & Mary's Voices
Vitus

9:30 uur

1e Paasdag / Ceciliakoor N/L

Kapelaan A. Geria
Pastoor M. Costa

maandag 13 april
Maria

Geen viering

Vitus

9:30 uur

2e Paasdag / Vituskoor N/L

Pastoor C. Fabril

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

zaterdag 18 april
Vitus

17:30 uur

zondag 19 april - 2e zondag van Pasen
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 25 april
Vitus

17:30 uur

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

A'hof

17:00 uur

Communieviering / Jozef Dameskoor

A. Huisers

zondag 26 april - 3e zondag van Pasen
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

zaterdag 2 mei
Vitus

17:30 uur

zondag 3 mei - 4e zondag van Pasen
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Kapelaan A. Geria

Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

zaterdag 9 mei
Vitus

17:30 uur

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

A'hof

17:00 uur

Communieviering / Jozef Dameskoor

M. Potjer

zondag 10 mei - 5e zondag van Pasen
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

1e Communie / Jeugdkoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

zaterdag 16 mei
Vitus

17:30 uur
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zondag 17 mei - 6e zondag van Pasen
Maria

10:00 uur

Eucharistie / Mary's Voices

Kapelaan A. Geria

Vitus

10:00 uur

1e Communie / Ceciliakoor N/L

Pastoor C. Fabril

donderdag 21 mei - Hemelvaart
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Hemelvaart / Gregoriaans

Kapelaan A. Geria

Hemelvaart / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

zaterdag 23 mei
Vitus

17:30 uur

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

A'hof

17:00 uur

Communieviering / Jozef Dameskoor

L. Westgeest

zondag 24 mei - 7e zondag van Pasen
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

Eucharistie / Mariakoor

Pastoor C. Fabril

Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

zaterdag 30 mei
Vitus

17:30 uur

zondag 31 mei - Pinksteren
Maria

10:00 uur

Vitus

9:30 uur

1e Pinksterdag / Mariakoor

Pastoor C. Fabril

1e Pinksterdag / Ceciliakoor N/L

Pastoor M. Costa

maandag 1 juni
Maria
Vitus

Geen viering
9:30 uur

2e Pinksterdag / Vituskoor N/L

Pastoor C. Fabril

*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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CD Wybe Kooijmans
Vorig jaar heeft organist Wybe Kooijmans, organist van de Grote Kerk in
Naarden, een CD opgenomen met orgelmuziek, die hij speelde op het
Steinmeyer orgel in de Mariakerk. Op
deze CD staan 3 orgelpartijen die niet
eerder zijn opgenomen:
•
•
•

veel soorten (wereldlijke) muziek,
zulke prachtige
klanken weet te
halen. Dat kan
alleen als je echt
toegewijd
bent
aan het orgel. En
dat is Wybe ten
voeten uit: een
muziekliefhebber
die deze keer het
Steinmeyer-orgel laat zingen!”

Harmonies du soir op. 72/1
van Sigfrid Karg-Elert,
Fantasie & Fuga in fis op. 21
van Theodor Bubeck en
Chorale prelude on ‘Londen
New’ van Robert Samuel Groves.

Op You Tube staan, met toestemming
van Wybe Kooijmans, de volgende
nummers van deze CD:

Maryanne Luyer, koorlid van de Nederlandse Händelvereniging, waar Wybe
repetitor is, schreef over deze CD de
volgende recensie:

Robert Samuel Groves - 'London New'
Edwin H. Lemare (1865-1934) - 'Sunshine' op. 83'

“Wat een prachtige melodieën brengt
onze repetitor en organist Wybe Kooijmans op zijn nieuwste CD ten gehore.
Het massieve kerkorgelmuziek, maar
een rijk palet aan harmonische melodieën. Van vrolijk, naar ingetogen, van
trots, naar mediatief tot aangrijpend en
indrukwekkend. Het ‘light programme’repertoire domineert en dat maakt deze
muziek heel toegankelijk voor een
breed publiek. Het is daarnaast ook een
heel interessante CD waarop wel 3
premières te horen zijn. Muziekwerken
die niet eerder zijn uitgevoerd. Wat een
mooie muzikale ontdekkingsreis biedt
Wybe ons!

Ernest Gillet (1856-1940) - 'Loin du bal'
Met de volgende zoekopdracht kunnen
deze nummers op YouTube gevonden
worden: “Wybe Kooijmans steinmeyer”
Op YouTube staat ook een interview
met Bram van Wijk uit Spui bij Terneuzen, die al meer dan 30 jaar een
Steinmeyer orgel in zijn schuur heeft
staan, wanneer u zoekt op “Lillian
Lubega” dan zult u dit interview vinden
in de zoek resultaten.
Lillian Mulder

Wybe is liefhebber van de (laat-) romantische muziek en dat laat hij horen!
Het vergt souplesse en professionaliteit
om deze muziek ten gehore te brengen
zoals bedoeld. Meer dan de barokmuziek vraagt deze muziek om interpretatie en persoonlijke stijl. Wonderbaarlijk
zoals Wybe Kooijmans uit dit grote orgel uit 1923, vooral ook bedoeld voor
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Kinderpagina
In het boekje “Een teken van leven!”, een uitgave van Kind op Zondag voor de veertigdagentijd, vond ik dit prachtige gedicht van Erik Idema.

Zoals God is er maar één
Zoals God is er maar één
In het stof op autoruiten;

en Hij laat ons nooit alleen.

schrijf het op waar je maar kan.

Houd van Hem zoveel je kan,

Schrijf het zelfs met poedersuiker

want daar word je vrolijk van!

op een bruine boterham.
Echt, dit moet je nooit vergeten.
Maak een poster of een spandoek

Schrijf het op en lees het voor.

voor de straat waarin je woont.

Laat aan heel de wereld weten:

Of borduur het in een handdoek

God gaat altijd met ons door.

zet het in je telefoon.
Op je arm kun je het schrijven,
Zoals God is er maar één

op je voorhoofd, op de deur:
‘Ik wil altijd bij Hem blijven,

en Hij laat ons nooit alleen.

want Hij geeft mijn leven kleur.’

Houd van Hem zoveel je kan,
want daar word je vrolijk van!

Schrijf met stoepkrijt op de pleinen,
met een stokje in het zand.
Overal mag het verschijnen,
laat het zien in heel het land.
Schrijf het op beslagen spiegels,
in een brief en in de krant.
Met wel honderd kleine kiezels,
of met schelpen op het strand.
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Woordzoeker
Streep de woorden naast de puzzel weg. De overblijvende letters geven de oplossing.
abba
almachtig
bescherming
bidden
geloven
kennen
kinderen
schepper
toekomst
trouw
vader
vergeving
vertrouwen
verwachten
zorg
Oplossing:

Kinderkoor Mariakerk
Tijdens de eerste koorrepetitie voor
Palmpasen heeft het kinderkoor (bijna)
unaniem gekozen voor een naam.

Wij repeteren eens in de veertien dagen op vrijdag van 16-17 uur in De
Sloep bij de Mariakerk. De komende
repetities zijn op 20 maart en 3 april.

Wij heten vanaf nu
De B’ Engeltjes

Je kunt je aanmelden bij het secretariaat.

De B staat voor Bussumse, maar natuurlijk kunnen kinderen uit Naarden
ook mee komen zingen.

Annelies Elfrink en Rineke Blaauwgeers
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Vitusklanken
Oecumenische Vesper op zondag 1 maart
Deze eerste Vesper in de 40 dagentijd
werd gehouden in de Grote Kerk met
als voorganger kapelaan Andrea Geria.
De muzikale begeleiding werd verzorgd

door het St. Vituskoor o.l.v. Nico Brinker met Willem Vonk aan het orgel. De
data van de volgende Vesperviering
treft U elders aan in deze Klankkleur.
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Familieberichten
Door de doop in onze kerkgemeenschap opgenomen
 26 december Léon Paul Phoenix

We hebben afscheid moeten nemen van:

 Francisca Geertuida Wilhelmina Maria Koopmanschap – Vos, op 85-jarige
leeftijd
 Johannes Anthonius Korver op 97-jarige leeftijd
 Anna Maria Busch op 79-jarige leeftijd
 Christiane Maria Boost op 65-jarige leeftijd
Jan Korver heeft ons op de hoge leeftijd van 97 jaar plotseling verlaten. Zijn drukke
leven heeft mede in het teken gestaan van een enorme inzet voor de parochie. Zo
was hij vele jaren eindredacteur van Vitusklanken. Omdat hij goed kon piano spelen
heeft pastoor Peters hem destijds gevraagd om ‘ook maar even’ organist te worden
in de bijkerk op de Keverdijk. (Alsof je een tafeltennisser vraagt om ook ‘even’ op
Wimbledon te gaan spelen.) Jan heeft deze activiteiten met veel inzet vele jaren
voor ons gedaan, waarvoor hij dan ook terecht in 2008 werd onderscheiden met de
Orde van St Vitus. Wij danken hem daarvoor oprecht. Moge hij rusten in vrede.
Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.

27

Mariaklanken
Gastvrij Mariakerk
In het locatieteam hebben we gesproken over Gastvrij Mariakerk. Daarmee
bedoelen we dat we vinden dat onze
gastvrijheid zich niet zou moeten beperken tot de kerk op zondag of donderdag bij Open Kerk, maar dat ook de
ruimtes in het Pastoraal Centrum intensiever benut kunnen worden dan nu het
geval is.

Daarom zijn we op zoek naar mensen
die als gastheer of gastvrouw willen
fungeren. Als we een poule van gastvrouwen/-heren hebben kunnen we
makkelijker ingaan op verzoeken om
een zaal te mogen gebruiken.
Heeft u een ochtend of een middag beschikbaar om in deze groep mee te
draaien? Dan zijn wij op zoek naar u!

Overigens: heeft u ook al gezien dat het
Broeinest, de Grote Zaal en de Sloep
enorm zijn opgeknapt met nieuwe vloer
en/of nieuwe gordijnen? Het is prachtig
geworden!

U kunt uw belangstelling melden bij het
secretariaat via 035-6931591 of via
sec.rkmariaparochie@outlook.com

Met Gastvrij Mariakerk brengen we een
aantal gedachten bij elkaar. Enerzijds
de roep om gewoon even binnen te
kunnen wippen voor een kopje koffie of
thee en mekaar te ontmoeten en anderzijds de wens om ruimtes te kunnen
verhuren. Dat laatste remmen we tot nu
toe af, want we willen niet dat de vrijwilligers die al zoveel doen voor de Mariakerk hier nog eens extra mee worden
belast.

Gevonden voorwerpen
De afgelopen tijd zijn er diverse handschoenen, sjaals en mutsen achtergebleven in de kerk. Als wij zoiets vinden
worden deze kledingstukken op de
bank achter in de kerk gelegd. Nu de
winter bijna voorbij is willen wij deze
kledingstukken opruimen. Mocht u dus
iets kwijt zijn, kijk dan even op de achterste bank in de kerk.

boven op de plank van de garderobe
gelegd. Dus kijk daar ook even als u
iets kwijt bent. Speciaal aandacht voor
een rood en een blauw vest, welke al
vele maanden aan kapstokjes in de
garderobe hangen. Wie o wie is de eigenaar?
De kledingstukken die op Palmzondag
niet opgehaald zijn zullen dan weggehaald worden.

Ook in de Sloep blijft wel eens wat achter. Deze kledingstukken worden dan
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Onderhoud aan de pastorie
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de pastorie weer een frisse
look te geven.

van glasbehang en gesaust, de oude
vloerbedekking en gordijnen vervangen
door laminaat en in between gordijnen. Ook de andere ruimten beneden
werden voorzien van nieuwe gordijnen.

Allereerst werd aan de buitenkant het
houtwerk geschilderd wat er prachtig uit
ziet. Hierna was ook de binnenkant
aan de beurt.

Alles ziet er nu weer piekfijn uit!
We zijn er nog niet want er komt nog
een nieuwe loper op de trap in de pastorie en in de kerk komt binnenkort een
nieuwe geluidsinstallatie.

De Sloep kreeg nieuwe gordijnen en er
komt een nieuwe inloopmat.
Het Broeinest en de Grote Zaal ondergingen een metamorfose; het houtwerk
werd geschilderd, de muren voorzien

Het locatieteam

29

Het altaarbloemetje ……. omdat de parochie aan je denkt!
Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het geven van een bloemetje
aan parochianen die het even nodig
hebben, omdat ze ziek zijn (geweest) of
omdat ze iets te vieren hebben. De
laatste tijd zijn er vaak meerdere altaarbloemetjes.

Het mooiste zijn ook de schriftelijke reacties van parochianen die blij verrast
zijn als ze het bloemetje hebben ontvangen. Ze verhalen over de rol die de
kerk al die jaren voor ze heeft gespeeld. Wij leren over een stukje geschiedenis van de parochie die nog niet
eerder is opgetekend. Heel waardevol
en inspirerend.

Bij bijzondere gelegenheden willen we
graag een bloemetje geven namens de
parochie. Uit de lange lijsten van diverse huwelijksjubilea en speciale verjaardagen weten we van de bekende personen wat zij te vieren hebben. Het is
onmogelijk om alle parochianen te kennen, hoewel wij dat wel zouden willen.
Tijdens het koffiedrinken in de Sloep
ontstaan vaak fijne gesprekjes en leren
wij elkaar beter kennen.

Soms is iemand teleurgesteld omdat hij
of zij in het ziekenhuis heeft gelegen en
er geen aandacht vanuit de parochie is
geweest. De privacywetgeving blokkeert helaas het informeren van de parochie over in het ziekenhuis opgenomen parochianen. Vandaar onze oproep: mocht een naaste in het ziekenhuis worden opgenomen, kent u een
parochiaan die iets te vieren heeft of
juist even een steuntje in de rug nodig
heeft, geef dan even een seintje aan
het secretariaat
(sec.rkmariaparochie@outlook.com).
Dan zal het zeker niet aan onze aandacht ontsnappen!

Iets geven is het mooiste wat er is. Van
mensen die het bloemetje wegbrengen,
horen we altijd mooie verhalen. Je komt
in gesprek met mensen die je anders
niet spreekt. Iedereen is blij met de
geste, dus dat is voor de bezorger ook
heel aardig.
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Vormsel Machteld van Thienen
Zondag 26 januari mocht Machteld, na
een intensieve voorbereiding bij pastoor
Carlos Fabril, haar Vormsel doen.

Gesteund door haar ouders en veel
familie en vriendinnen in de kerk mochten wij getuigen zijn van deze speciale
gebeurtenis.

Als baby is zij gedoopt in de Mariakerk,
maar van een 1e Communie en Vormsel is het nooit gekomen, tot vandaag.

Gefeliciteerd Machteld en wij heten je
van harte welkom in onze parochiegemeenschap.
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In Memoriam Fons Kuijer
Alphonsus Maria
Antonius Henricus Willebrordus
Kuijer werd op
27 april 1936 in
Naarden geboren. Bij zijn geboorte ging er
iets mis en raakte zijn rechterhand
verlamd.
Hij was de jongste in het gezin van drie jongens en vier
meisjes. Vader was de bakker van de
brood- en banketbakkerij Kuijer in de
Cattenhagestraat.

liefkozend: Eén dochter en meteen de
hoofdprijs. Corrie werd helaas ernstig
ziek en kwam na een ziekbed van 4
jaar in 2001 op 68-jarige leeftijd te overlijden. Een zware klap om te verwerken
maar Fons bleef de krachtige optimist
vol doorzettingsvermogen en ondervond vooral troost in zijn geloof en sociale contacten. Zo had hij in de zaak
een stoeltje neergezet omdat klanten
graag nog even wat met hem wilden
bespreken of napraten. Hij verdiende
daarmee de titel: ‘De lekenpastoor van
Bussum’.
Hij was gek op zijn kleindochters Evi en
Suus, die wel eens bij hem logeerden
en dan vooral genoten van zijn beschuitjes met aardbeien. Zeer content
was hij dat beiden hun eerste heilige
communie hadden gedaan. Fons had
het lang volgehouden en sloot na 43
jaar als voorlaatste in Bussum zijn sigarenzaak in 2003. De laatste tijd ging het
slecht met hem. Hij racete in zijn elektrische supermobiel nog wel behendig
door de kerk, hij bezocht zo mogelijk
meetafelen en koffie in de Sloep nog
wel, maar ondervond allengs veel pijn
aan zijn benen en had ernstige doorligplekken. Thuisblijven kon niet meer en
hij moest opgenomen worden. Uiteindelijk kon hij nog korte tijd in Wormer worden bijgestaan door zijn geliefde dochter Mieke. Op 23 augustus 2019 overleed ‘onze’ Fons. Een waarlijk lief en
goed mens is van ons heengegaan.

Na de lagere school was het werken
geblazen en Fons werd o.a. broodbezorger op de bakfiets. Een sterke vent,
maar een nog zwaardere geladen bakfiets en de beperking van zijn hand deden hem eens pardoes in de trekvaart
belanden, de broden en broodjes dreven alom. Hem kennende moet hij toen
hard gelachen hebben. Maar Fons had
andere plannen en was weldra in het
bezit van zijn Middenstandsdiploma.
In 1960, op zijn vierentwintigste begon
hij al een sigarenzaak in de Havenstraat. Het leven lachte hem toe, want
in de kerk ontmoette hij Cornelia Maria
Gerarda (Corrie) Fransen, dochter van
de eigenaresse van de ‘Beeldjeswinkel’
aan de Brinklaan, waarmee hij in 1964
trouwde. Corrie had inmiddels een eigen wolwinkel ‘De Phildar’ maar gaf dit
op voor Fons en hielp hem verder in
zijn zaak.
In juni 1971 werd dochter Wilhelmina
Koenradina Agnes Gerdina geboren.
Men noemde haar Mieke. Fons noemde haar desgevraagd altijd vrolijk en
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In Memoriam Gerard van Riel
Gerardus
Johannes
Maria
van Riel, zoon
van Norbert de
timmerman,
werd op 18 september 1936 in
de
Bussumse
Gildestraat geboren. Hij had drie
zussen en een elf jaar jonger broertje.
Het gezin kwam de oorlog wel door met
bloembollen of witte pap eten en hout
sprokkelen maar Gerard behoorde toch
tot de groepen kinderen die in de Hongerwinter naar Friesland werden gestuurd om te 'overleven'. Na de Bevrijding kwamen zijn ouders hem na een
lange fietstocht zelf weer ophalen. Na
de lagere school ging hij naar de LTS
en vond hij werk bij metaalbedrijf
'Geesink' in Weesp totdat hij in dienst
moest. Hij belandde in Soesterberg bij
het Korps Brandweer. Na zijn verlengde
diensttijd werd hij op zijn 21ste bij de
brandweer van de KLM op Schiphol
aangenomen.

koor. Met Mia maakte hij intens en actief, naast hun vakanties talloze verre
reizen. Meermaals naar een zuster in
Canada, of naar zijn zus in Brazilië, die
als lekenzuster uit het plaatselijke
klooster, onderwijs gaf in de Nederlandse kolonie en emigrantengemeenschap in Holambra nabij Sao Paulo.
Gaandeweg werd Gerard bevorderd tot
leidinggevende Brandmeester.
In 1991 vond een reorganisatie plaats
en maakte hij na 39 dienstjaren gebruik
van de VUT regeling. Hij stortte zich op
Vrijwilligerswerk en zette zich jarenlang
o.a. in voor 'Kinderen In Nood'. Als hij
niet bezig was met zijn handen te maken wat zijn oog zag, gaf hij als welzijnswerker bijvoorbeeld in de Bibliotheek computerlessen voor ouderen. Hij
had werkelijk alles over voor Mia en de
kinderen en zette zich ook in voor eenieder die hij kon helpen. Op zijn Opel
Kadett, de publiekslievelingsauto van
weleer, was hij apetrots. Met zijn gouden handjes onderhield hij zelf zijn wagen, waar zovele reisjes en reizen mee
werden gemaakt.

Weldra kwam nu bij 'Dansschool
Stoopman' de liefde om de hoek kijken
voor het meisje, die zijn geliefde en onafscheidelijke Mia zou worden. Zij
trouwden in september 1962 in de Vituskerk. In 1964, -65 en -70 werden
hun kinderen Rob, Hélène en Edwin
geboren. Stilzitten was niets voor hem
en buiten zijn werk was hij ook lid van
de Bussumse vrijwillige brandweer.

Het noodlot brak aan toen Mia bij een
visite in Arnhem een Maria Kapelletje
bezocht en over een richel struikelde.
Zij brak haar heup en Gerard bracht
haar nog terug naar Gooi Noord. Na de
operatie duurde haar revalidatie in
Naarderheem nog ruim twee maanden.
Alhoewel hij haar iedere dag bezocht,
overvielen hem toch de eenzaamheid
en emoties als mokerslagen en ging het
steeds slechter met hem tot hij kwam te
overlijden. Gerard is in liefdevolle omgeving rustig heengegaan.

Ondernemend en reislustig als hij was,
trok hij al als 18-jarige bij de Jeugdbeweging Kajotter met een stel vrienden,
Joop Heerschop en Jantje Splinter, op
reis naar Lourdes. Hij was een gelovige
jongeman die zijn geloof verdiepte en
altijd trouw is gebleven. Hij had een
goede stem en zong ook graag op het

In hem verliezen wij een schat van een
man, een gelovig mens, die zijn talenten, liefde en trouw als Godsgeschenk
volledig uitdroeg naar vrouw, kinderen,
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familie en zovelen onder ons en de onbekende buitenwereld. Een diepe en
overvloedige dankbaarheid mag hem
ten deel vallen. Vaarwel Gerard. Je

hield buitengewoon veel van zonnebloemen. Ze zullen voor jou in alle
pracht blijven bloeien en je vergezellen
langs de paden van je Goddelijke Reis.

In Memoriam Nico Krynen
Nick Bernard
Krynen werd
op 7 april
1926, als vijftiende in een
kinderrijk gezin in Naarden
geboren. Enkele jaren later
overleed
zijn moeder bij
de geboorte van haar achttiende kind.
Zijn vader bezat een boerderij en melkhandel onder de naam 'Sanitas'.

Nico werkte eerst een jaartje in Bussum
en begon daarna een slijterij in Hilversum, die hij eind negentiger jaren weer
verkocht. In 1994 sloeg het noodlot toe
en overleed zijn Anne.
In 1998 hertrouwde Nico met Riet de
Dood. In 2006 werden Nico en Reginia
wederom zeer zwaar getroffen door de
dood van dochter en zuster Bernadette.
Niets bleef hem echter bespaard, want
in september 2018 moest hij ook het
verlies van zijn tweede echtgenote Riet
doorstaan.
Nico was een zeer gelovig man, zonder
veel omhaal. Als zijn dochter Reginia
tegen hem zei: ‘Maar Papa, zo en zo,
dat kàn toch niet’, dan was zijn antwoord: ‘Welaan lieve kind, dàt is nu je
geloof’. Koeien, wijn en zingen waren
zijn lust en leven en natuurlijk zat hij
daardoor ook vele jarenlang in het koor
totdat zijn ogen het teveel begaven. Vol
trots kon hij zeggen dat hij 85 jaar in
een koor gezongen had. Tot het einde
toe zat hij daarna echter tijdens de mis
aan de zijkant, het dichtst bij het koor.
Zo kon menigeen hem in het voorbijgaan bemoedigend een hand of schouderklopje geven.

Na de lagere school doorliep Nico de
MULO. Hij had altijd al zijn vader geholpen en ging nu voorlopig bij hem
aan het werk tot hij in militaire dienst
werd geroepen en terecht kwam bij de
Mariniers in Doorn. Hij kreeg intussen
verkering met een jonge coupeuse, Anne van Doesburg.
Nico had altijd al de wens om te emigreren en vertrok in 1953, helaas alleen, naar Californië, waar hij een veebedrijf stichtte met zo'n 200 melkkoeien. In 1955 keerde Nico terug en de
liefde bloeide weer zodanig op, dat hij
in 1955 met Anne trouwde en nu vergezeld van zijn bruid, weer terugkeerde
naar zijn bedrijf.

Nico was een keiharde werker en altijd
al tussen de koeien scharrelend, vroeg
bij de pinken geweest. Qua tijdstip wel
begrijpelijk, maar toch bijzonder en hilarisch is wel, dat hij werkelijk élke morgen om 6 uur een haring met ui verorberde.

In 1962 werd hun eerste dochter Bernadette geboren en in 1964 dochter
Reginia. Anne werd helaas bevangen
door heimwee en ook nog eens ernstig
ziek, waardoor het gezin in 1974 terugkeerde.

Gelukkig kon dochter Reginia de laatste
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tientallen jaren als onafscheidelijke en
geweldige mantelzorger optreden, tot
hij uiteindelijk in de 'Antonius Hof' werd
opgenomen. Na slechts 4 maanden
hier gewoond te hebben werd Nico ge-

troffen door een hersenbloeding waaraan hij is overleden. Nico wij zeggen je
héél véél dank voor je harde werk, je
inzet, je trouw en je geloof.

Familieberichten
Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:

 Caio Mayer Cereda
Wij hebben afscheid moeten nemen van:







Julia de Koning – Nooteboom, 95 jaar, Goudenregenstraat 6
Zr. An Melman, 83 jaar, Huize Bosbeek Heemstede
Hendrika de Leeuw – Vervoort, 90 jaar, Landstraat 117
Joop Brouwer, 89 jaar, van Noortstraat 14
Christina Schoon – Hageman, 72 jaar, Hamerstraat 65

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:
Adres kerk
Adres secretariaat:
Email:
Telefoon secretariaat:
Bankrekening:
Locatie team Vituskerk:

Acolieten/ misdienaars:
Ceciliakoor:
Vituskoor:
Communiegroep:
Jongerengroep:
MOV:
Koster:

Marktstraat 1, 1411 CX Naarden
Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden
Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden
sintvitusnaarden@outlook.com
035 - 694 3588
NL33 RABO 0343 7026 65
Hr. P. Grol
694 4855
Hr. H. den Hollander
06 25 336 789
Mw. M. van Waes
06 15 251 975
mw. A. van Eijden
694 8953
Hr. C. van Essen
694 5062
Hr. N. Brinker
06 44 219 299
mw. M. van den Heuvel
06 39 621 177
Pastoor C. Fabril
694 3588
Hr. J. Heerschop
693 1219
Hr. H. Jansen
06 51 738 177

Contactgegevens locatie Mariakerk
Adres kerk en secretariaat:
Email:
Telefoon secretariaat:
Bankrekening:

Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,
sec.rkmariaparochie@outlook.com
035 - 693 1591
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:
Email: finhde@h-drieeenheid.nl
Hr. E. Robustelli
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
Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl
Verspreiding Klankkleur:
Hr. H. & Mw. Hageman
693 2275
Ledenadministratie
Email: ledenadm.rnaria@12move.nl
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