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Woordje van de pastoor 
“Indien God vóór ons is, wie zal dan 
tégen ons zijn?” (Rm. 8,31) 

Dierbaren parochianen, 

Het Paasmysterie van onze Heer Jezus 
Christus komt voor ons steeds dichter-
bij. En nu wij dit jaar voor het eerst 
geen Pasen kunnen vieren zoals wij 
gewend zijn, hoop ik met deze woorden 
u allen een beetje te mogen bemoedi-
gen om met de Heer sterk te blijven in 
deze moeilijke tijd. Persoonlijk kan ik 
nog niet wennen aan de situatie die 
door het Coronavirus wereldwijd ont-
staan is. De stilte in onze nog steeds 
gesloten kerken, waarin we geen vie-
ringen mogen houden, raakt mij diep! 
En voor hoelang nog? Dit weet alleen 
God! En Hij is met name degene die 
ons allen in deze tijd nabij wil zijn. Hij 
en Zijn Zoon Jezus Christus die geof-
ferd werd voor de redding van iedere 
mens; Hij en onze hemelse Moeder 
Maria, die nu vanuit de hemel voor ons 
ten beste spreekt en smeekt trouw te 
blijven in het geloof dat ons in Haar 
Zoon Jezus Christus gegeven is. Hope-
lijk bent u allemaal in de afgelopen tijd 
door het gebed diep verbonden ge-
weest met De Drie-Ene God en heeft u 
ook de genade van hun nabijheid ge-
voeld! De intimiteit te zoeken met de 
Heer is mijn eigen ervaring van deze 
afgelopen tijd. Samen met mijn moeder, 
die nu bij mij is, hetgeen ik als een 
groot geschenk van God ervaar, vier ik 
elke dag de Heilige Mis waarin wij voor 
jullie allen, voor de zieken, de overle-
denen en voor de heling van de situatie 
van nu bidden. Op deze wijze ben ik de 
Gave van de Eucharistie heel intens 
aan het ervaren wat ik u allen nu ook 
toewens voor deze komende Pasen 
middels het ontvangen van de Geeste-

lijke Communie. Dit is een tijd van ge-
nade. DE TIJD waarin wij God door 
middel van het bijwonen van de Heilige 
Eucharistie, via de televisie en alle an-
dere mogelijkheden die ons door de 
moderne media worden aangeboden, 
nabij voelen. De WEG die ons wordt 
aangewezen om de Kracht en de Ge-
nade van dit wonderbaarlijke Sacra-
ment te mogen ervaren door middel 
van de Geestelijke Communie die God 
ons wil schenken. Waar hijzelf ons in 
Jezus Christus tegemoet komt om ons 
christenen hierdoor met elkaar en met 
de hele Universele Kerk over de hele 
wereld verbonden te houden. En tevens 
door tijdens de Paasdagen binnen te 
treden in de vrede en vreugde van de 
Verrijzenis; door te getuigen van de 
overwinning van Jezus Christus over de 
dood. Dit is mijn diepe wens voor u al-
len. Laten we nu in deze Goede Week 
en in de Paastijd vasten aan onnodige 
televisieprogramma’s en dit gebruiken 
als een instrument dat ons deze tijd 
helpt om nader tot God te geraken.  

 

Van harte Zalig Pasen, 
Pastoor Carlos Fabril 
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Woord van Paus Franciscus op vrijdag 27 maart 2020 
“Urbi et Orbi”  

“Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?” 

Bijzonder moment van gebed ten tijde van de epidemie (2020) - Portaal van de Sint 
Pieter. 

“Tegen het vallen van de avond” (Mc. 4, 
35). Zo begint het Evangelie dat we 
hebben gehoord. Wekenlang lijkt het 
erop dat de avond is aangebroken. 
Dichte duisternis heeft onze pleinen, 
straten en steden verduisterd; het is 
ons leven gaan overheersen, het vult 
alles met een oorverdovende stilte en 
een desolate leegte, die alles verlamt 
wanneer het voorbijtrekt: je kunt het 
voelen in de lucht, je kunt het voelen in 
de gebaren, de blikken zeggen het. We 
waren bang en verloren. Net als de 
leerlingen van het Evangelie werden we 
opgeschrikt door een onverwachte en 
woedende storm. We realiseerden ons 
dat we in hetzelfde schuitje zaten, alle-
maal fragiel en gedesoriënteerd, maar 
tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, 
allemaal geroepen om samen te roeien, 
allemaal om elkaar te troosten. Op de-

ze boot... zijn we dat allemaal. Zoals de 
leerlingen, die met één stem en vol 
angst zeggen: “Wij zijn verloren” (v. 38), 
zo hebben wij ons ook gerealiseerd dat 
wij niet alleen, maar slechts samen 
verder kunnen gaan. 

Het is gemakkelijk om ons in dit verhaal 
te herkennen. Wat moeilijk is, is de 
houding van Jezus te begrijpen. Terwijl 
de leerlingen van nature verontrust en 
wanhopig zijn, blijft hij gewoon op de 
achtersteven, in het deel van de boot 
dat als eerste naar beneden gaat. En 
wat doet hij? Ondanks de commotie 
slaapt hij vredig, vertrouwend op de 
Vader - het is de enige keer in het 
Evangelie dat we Jezus zien slapen. 
Wanneer hij wordt gewekt, nadat hij de 
wind en het water tot bedaren heeft ge-
bracht, wendt hij zich tot de discipelen 
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op een verwijtende toon: “Waarom zijn 
jullie bang? Heb je nog geen geloof? 
(Mc. 4, 40). 

Laten we proberen het te begrijpen. 
Wat is het gebrek aan geloof van de 
leerlingen, dat tegengesteld is aan het 
vertrouwen van Jezus? Ze hadden niet 
opgehouden in Hem te geloven, in feite 
roepen ze Hem aan. Maar laten we 
eens kijken hoe ze hem aanroepen: 
“Meester, kan het u niet schelen dat we 
verloren gaan?” (Mc. 4, 38).  

Het kan je niet schelen: ze denken dat 
Jezus niet geïnteresseerd is in hen, dat 
Hij zich niet om hen bekommert. Onder 
ons, in onze families, is een van de 
dingen die het meest pijn doen als we 
onszelf horen zeggen: “Geef je niet om 
mij?” Het is een zin die pijn doet en 
stormen in ons hart ontketent. Het moet 
Jezus ook wakker geschud hebben. 
Omdat niemand meer om ons geeft dan 
Hij. In feite redt Hij, als Hij eenmaal is 
aangeroepen, zijn twijfelende leer-
lingen. 

De storm ontmaskert onze kwetsbaar-
heid en laat die valse en onnodige ze-
kerheden achter waarmee we onze 
agenda's, onze plannen, onze gewoon-
tes en prioriteiten hebben opgebouwd. 
Het laat ons zien hoe we in slaap zijn 
gevallen en hebben achtergelaten wat 
ons leven en onze gemeenschap voedt, 
onderhoudt en mondig maakt. De storm 
brengt alle intenties aan het licht van 
het “inpakken” en het vergeten van wat 
de zielen van onze volkeren heeft ge-
voed; al die pogingen om te verdoven 
met schijnbaar “reddende” gewoontes, 
niet in staat om een beroep te doen op 
onze wortels en de herinnering aan on-
ze voorouders op te roepen, waardoor 
we de immuniteit die nodig is om te-
genspoed het hoofd te bieden, niet 
meer onder ogen kunnen zien. 

Met de storm is de truc vervallen van 

die stereotypen waarmee we onze 
“ego's”, die zich altijd zorgen maken 
over ons eigen imago, gecamoufleerd 
hebben, en opnieuw is ontdekt dat we 
niet los kunnen van het (gezegende) 
gemeenschappelijk bezit: het bestaan 
als broeders. 

“Waarom ben je bang? Heb je nog 
geen vertrouwen?” 
Heer, uw Woord vanavond slaat op ons 
en gaat ons allemaal aan. In deze we-
reld van ons, waar U meer van houdt 
dan wij, zijn we op volle snelheid door-
geschoten, voelen we ons sterk en tot 
alles in staat. Geleidelijk aan hebben 
we ons laten meeslepen door de din-
gen en ons laten verdoven door de 
haast. We zijn niet gestopt bij uw op-
roepen, we zijn niet ontwaakt door oor-
logen en mondiale onrechtvaardighe-
den, we hebben niet geluisterd naar de 
kreet van de armen, en van onze ern-
stig zieke planeet. We gingen onver-
schrokken verder, met de gedachte dat 
we wel altijd gezond zouden blijven in 
een zieke wereld. Nu, terwijl we op zee 
in beroering zijn, smeken we U, “ Word 
wakker Heer!” 
“Waarom ben je bang? Heb je nog 
geen geloof?” 

Heer, Gij doet een beroep op ons, een 
beroep op ons geloof. Dat het niet zo-
zeer gaat om te geloven dat U bestaat, 
maar om naar U toe te komen en U te 
vertrouwen. In deze vastentijd klinkt uw 
dringende oproep: “Bekeer je, keer met 
heel je hart naar Mij terug” (Joel 2, 12).  

U roept ons op om deze tijd van de be-
proeving aan te grijpen als een tijd van 
keuze. Het is niet de tijd van uw oor-
deel, maar van ons oordeel: de tijd om 
te kiezen voor wat belangrijk is en wat 
voorbij gaat, om te onderscheiden wat 
nodig is en wat niet. Het is de tijd om de 
koers van het leven naar U, Heer, en 
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naar de anderen te resetten. En we 
kunnen kijken naar zoveel voorbeeldige 
metgezellen die, in angst, hebben ge-
reageerd door hun leven te geven. Het 
is de werkkracht van de Geest die 
wordt uitgestort en gegoten in moedige 
en edelmoedige toewijding. Het is het 
leven van de Geest dat in staat is om te 
verlossen, te waarderen en te laten 
zien hoe ons leven geweven en in 
stand gehouden wordt door gewone 
mensen - meestal vergeten - die niet 
verschijnen in de krantenkoppen en 
tijdschriften of op de grote catwalks van 
de laatste show, maar vandaag de dag 
zonder twijfel de beslissende gebeurte-
nissen van onze geschiedenis schrij-
ven: artsen, verpleegkundigen en ver-
plegers, supermarktmedewerkers, 
schoonmakers, verzorgers, vervoer-
ders, wetshandhavers, vrijwilligers, 
priesters, religieuzen en vele, vele an-
deren die hebben begrepen dat nie-
mand zich kan redden. Tegenover het 
lijden, waaraan de ware ontwikkeling 
van onze volkeren wordt afgemeten, 
ontdekken en ervaren we het hoge-
priesterlijk gebed van Jezus: “opdat 
allen één zijn” (Joh. 17, 21).  

Hoeveel mensen oefenen geduld uit en 
geven elke dag hoop, waarbij ze ervoor 
zorgen dat ze niet in paniek raken maar 
medeverantwoordelijk zijn. Hoeveel 
vaders, moeders, grootouders en 
grootmoeders, leerkrachten laten onze 
kinderen met kleine en dagelijkse geba-
ren zien hoe ze een crisis onder ogen 
moeten zien en hoe ze die moeten 
doorstaan door hun gewoontes aan te 
passen, hun ogen te verheffen en het 
gebed te stimuleren. Hoeveel mensen 
bidden, offeren en bemiddelen voor het 
welzijn van iedereen. Gebed en stille 
dienst: dat zijn onze wapens om te 
overwinnen. 

 

“Waarom ben je bang? Heb je nog 
geen vertrouwen?”  

Het begin van het geloof is dat we we-
ten dat we redding nodig hebben. We 
zijn niet zelfvoorzienend, solo, op ons-
zelf zullen we zinken: we hebben de 
Heer nodig zoals de oude zeelieden de 
sterren. We nodigen Jezus uit in de bo-
ten van ons leven. Laten we hem onze 
angsten geven, zodat hij ze kan over-
winnen. Net als de leerlingen zullen we 
ervaren dat we met Hem aan boord 
geen schipbreuk zullen lijden. Want dit 
is Gods kracht: alles wat ons overkomt, 
zelfs slechte dingen, ten goede te ke-
ren. Hij brengt gemoedsrust in onze 
stormen, want bij God sterft het leven 
nooit. 

 

De Heer daagt ons uit en nodigt ons uit 
om, te midden van onze storm, solidari-
teit en hoop te wekken en te activeren 
die in staat zijn om stevigheid, steun en 
betekenis te geven aan deze uren 
waarin alles schipbreuk lijkt te hebben 
geleden. De Heer ontwaakt om ons 
paasgeloof te wekken en te doen herle-
ven. We hebben een anker: in zijn kruis 
zijn we gered. We hebben een roer-
ganger: in zijn kruis zijn we verlost. We 
hebben hoop: in zijn kruis zijn we gene-
zen en omarmd, zodat niets en nie-
mand ons kan scheiden van zijn verlos-
sende liefde. Te midden van het isole-
ment waarin we lijden onder het gebrek 
aan genegenheid en ontmoetingen, 
waarbij we het gebrek aan veel dingen 
ervaren, luisteren we opnieuw naar de 
aankondiging die ons redt: hij is opge-
staan en leeft naast ons. De Heer roept 
ons vanaf zijn kruis op om het leven dat 
ons te wachten staat te herontdekken, 
om te kijken naar hen die ons claimen, 
om de genade die ons bewoont te ver-
sterken, te erkennen en te bemoedigen. 
Laten we de kwijnende vlam niet do-
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ven. … die nooit ziek wordt, en laten we 
de hoop weer aanwakkeren. (zie Jesaja 
42, 3) 

Zijn kruis omarmen betekent de moed 
vinden om alle tegenslagen van de hui-
dige tijd te omarmen en even afstand te 
doen van ons verlangen naar almacht 
en bezittingen om ruimte te geven aan 
de creativiteit die alleen de Geest kan 
wekken. Het betekent de moed vinden 
om ruimtes te openen waar iedereen 
zich geroepen voelt en nieuwe vormen 
van gastvrijheid, broederschap en soli-
dariteit toe te laten. In zijn kruis zijn we 
gered om de hoop te verwelkomen en 
het te laten zijn om alle mogelijke maat-
regelen en manieren die ons kunnen 
helpen om onszelf te behouden en te 
bewaken, te versterken en te onder-
steunen. De Heer omarmen om de 
hoop te omarmen: dat is de kracht van 
het geloof, die ons bevrijdt van angst en 
ons hoop geeft. 

“Waarom ben je bang? Heb je nog 
geen vertrouwen?”  

Beste broeders en zusters, vanuit deze 
plaats, die het rotsachtige geloof van 
Petrus verhaalt, wil ik jullie vanavond 
allemaal aan de Heer toevertrouwen, 
op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, 
heil van Gods volk, ster van de storm-
achtige zee. Uit deze colonnade die 
Rome en de wereld omarmt, daalt 
Gods zegen op je neer als een troos-
tende omhelzing. Heer, zegen de we-
reld, geef gezondheid aan het lichaam 
en troost aan het hart. U vraagt ons niet 
bang te zijn. Maar ons geloof is zwak 
en we zijn bang. Maar U, Heer, laat ons 
niet aan de genade van de storm over. 
Herhaal: “Wees niet bang” (Mt 28, 5). 

En wij, samen met Petrus, “werpen al 
onze zorgen op U, want Gij hebt zorg 
voor ons”.. (Zie 1 Petrus 5,7) 

 

Alternatief voor de H. Communie 
Nu wij de H. Communie niet kunnen 
ontvangen, is er een gebed om een 
Geestelijke Communie te ontvangen. 
Ook door de dag kunnen wij denken 
aan de liefde die Christus ons heeft la-
ten zien in het geheim van zijn heils-
werk. Wij kunnen vragen met Hem ver-
enigd te mogen blijven.  

Voor de geestelijke communie kan men 
het volgende bidden: 

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller-
heiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U boven alles en wens U in 

mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit 
nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: 
kom tenminste op geestelijk wijze in 
mijn hart. Ik omhels U, alsof U reeds 
gekomen bent en verenig mij geheel en 
al met U. Laat mij toch nooit van U ge-
scheiden worden. 

Ofwel: 

Ik zou U willen ontvangen, Heer, met 
die zuiverheid, nederigheid en toewij-
ding waarmee uw allerheiligste Moeder 
U ontving, en met de geest en vurigheid 
van de heiligen. Amen. 
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Gebed van de Nederlandse bisschoppen 
(Coronacrisis) 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken coronavirus. 

 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. 

 

Amen. 
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Paasvieringen binnen de parochie 
 

Volgens de richtlijnen van het Bisdom zullen de vele vieringen en de daarbij beho-
rende belangrijke rituelen in de Goede Week in elke parochie plaats moeten vinden, 
maar zonder parochianen en zonder koor/muziek. 

 

Pastoor Carlos Fabril verzorgt, samen met zijn moeder, de vieringen in de Maria-
kerk in Bussum en de St. Vituskerk in Naarden. Wellicht kunt u zich thuis bij deze 
vieringen aansluiten in gebed en zich zo verbonden voelen met elkaar.  

De vieringen vinden op de volgende momenten plaats: 

 

• Op Palmzondag worden de palmtakjes in een speciale viering in de Vitus-
kerk gewijd. 

• Witte Donderdag zal de viering om 19.30 uur in de Maria kerk plaatsvinden. 
• Goede vrijdag zal de viering om 19.00 uur in de Vituskerk plaatsvinden. 
• De Paaswake is om 19.30 uur in de Mariakerk. 
• 1e Paasdag is de viering om 9.30 uur in de Vituskerk. 

 

De gewijde palmtakjes kunnen in de Goede Week van maandag t/m vrijdag tussen 
09:00 uur en 12:00 uur worden opgehaald op de pastorie in Bussum en Naarden. 

 

 

 

Uitzendingen van de H. Mis via Internet en TV 
Op de website www.vitus.nl van de Vi-
tuskerk in Hilversum vindt u op de ho-
me page het rooster van de vieringen 
en de dagsluitingen die dagelijks in sa-
menwerking met KRO-NCRV van 
maandag t/m zaterdag als livestream 
via het internet worden uitgezonden: 

• om 9:30 uur de H. Mis 
• om 19:00 uur de dagsluiting 

 

U kunt deze op het moment dat de 
viering /het avondgebed plaatsvindt 
volgen via 

https://kro-
ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-
stvituskerk.  

U kunt de laatste uitzending later ook 
via dit internetadres terugkijken. 

Wanneer u deze link eenmalig opslaat 
als favoriet, hoeft u deze niet steeds in 
te tikken of over te nemen van de web-
site. 

Op TV kunt u iedere zondag om 10:00 
uur een viering volgen via KRO-NCRV 
op NPO2, iedere week vanuit een an-
der bisdom. 
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Uitzending van H. Missen Goede Week en het Paastriduüm 

Witte donderdag - Donderdag 9 april  

livestream 9:30 uur H. Mis via livestream vanuit de Vituskerk in Hilversum  

Goede Vrijdag - Vrijdag 10 april 

livestream 9:30 uur H. Mis via livestream vanuit de Vituskerk in Hilversum 

TV - NPO2 15:00 uur Op TV via KRO-NCRV op NPO2, de Kruisweg vanuit het Kruis-
wegpark in Roermond. 

Paaszaterdag - Zaterdag 11 april 

livestream 9:30 uur H. Mis via livestream vanuit de Vituskerk in Hilversum 

Paaswake - Zaterdag 11 april 

TV - NPO2 23:15 uur Op TV via KRO-NCRV op NPO2 vanuit de Onze Lieve Vrouwe 
Munsterkerk te Roermond. Celebrant is Mgr. Everard de Jong. 

1e Paasdag - Zondag 12 april 

TV - NPO2 11:00 uur Op TV via KRO-NCRV op NPO2 vanuit de Onze Lieve Vrouwe 
Munsterkerk te Roermond. Celebrant is Mgr. Harrie Smeets. 

TV - NPO2 12:00 uur Urbi et Orbi vanuit Rome 

TV - NPO2 12:20 uur Pasen in Rome met Antoine Bodar 

Paasmaandag – Maandag 13 april 

livestream 9:30 uur H. Mis via livestream vanuit de Vituskerk in Hilversum 

 

* Livestream : zie uitleg op pagina 9 om deze op uw computer te vinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

11 
 

  

Aanbevolen boek om te lezen in deze bijzondere tijd 
“Het wordt avond, de dag loopt reeds 
ten einde” van Kardinaal Robert Sarah 
en Nicolas Diat. 

De westerse samenleving lijkt niet meer 
in staat om te zorgen voor het doorge-
ven van het culturele erfgoed en van de 
ervaring uit het verleden. 

Sedert enkele decennia leeft in ver-
schillende landen de wil om te breken 
met het verleden en al zijn tradities. De 
mens houdt niet meer van zichzelf en 
ook niet van zijn naasten en van het 
land van zijn voorvaderen. Men bestrijdt 
ons religieuze, culturele en historisch 
erfgoed – de wortels waaruit we zijn 
voortgekomen. Daarmee is een nieuwe 
vorm van dictatuur en culturele koloni-
satie ontstaan, die de voedingsbodem 
is voor een ressentiment dat leeft bij 
een deel van de bevolking. 

Het gaat er niet om dat we heimwee 
koesteren naar een verleden dat nooit 
meer tergkomt. Maar het is wél nodig 
dat onze jongeren weten van welke ge-
schiedenis zij de erfgenamen zijn. Fei-
telijk wensen vele westerse jongeren 
een wereld waarin het niet meer zo zal 
zijn dat iedere volgende generatie tel-
kens weer opnieuw wordt belast met de 
zware verplichting om alles uit niets te 
moeten opbouwen. Het wordt tijd dat 
hun de vrijheid wordt gegund om van 
hun ouders zekerheden te ontvangen, 
en ook regels die gebaseerd zijn op 

ervaring. Ontvangen is een vorm van 
vrijheid. 

Van kardinaal Robert Sarah en Nicolas 
Diat verschenen eerder in de Neder-
landse vertaling: God of Niets en De 
kracht van de stilte. 
Speciale paasaanbieding € 15,00 plus 
portokosten. 

 

De Boog Uitgeverij, www.deboog.nl, tel. 
035-6946350  

 

Belangrijke mededeling 
De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft in overleg met de vier priesterkandida-
ten, waaronder ‘onze’ Mikel Palic, besloten om de priesterwijding die voor zaterdag 
6 juni gepland is, niet door te laten gaan vanwege de coronacrisis. 

Er zal een andere datum worden gekozen die tijdig zal worden bekendgemaakt. 

http://www.deboog.nl/
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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:   Hr. N. Brinker   06 44 219 299 
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: 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 


