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Woordje van de pastoor 

Beste mensen, 

Terugkijkend op de afgelopen maanden 
en de manier waarop we allemaal heb-
ben moeten afzien, kan ik alleen maar 
dankbaar zijn dat we met Gods hulp 
deze tijd hebben kunnen doorstaan. 
Het lijkt erop dat het einde van de crisis 
nu in zicht is en dat we per 1 juli reke-
ning houdend de maatregelingen vanuit 
het protocol het bisdom, weer de Heili-
ge Mis kunnen bijwonen. Het zal in het 
begin nog wel veel aanpassingen ver-
gen, maar hopelijk is dat in de toekomst 
ook niet meer nodig. Ik weet dat heel 
veel mensen erg behoefte hebben aan 
kerkbezoek en ik ben blij en dankbaar 
dat we jullie binnenkort weer mogen 
verwelkomen. 

Ik ben ook dankbaar voor de twee 
prachtige vieringen, met Hemelvaart en 
met Pinksteren die via Gooi TV te vol-
gen waren. Op deze manier waren we 
toch een beetje met elkaar verbonden, 
terwijl we vanuit onze huiskamers de 
Heilige Mis konden volgen. Ook al is 
preken voor een totaal lege kerk niet 
hetzelfde als preken voor een volle 
kerk, toch had het iets heel bijzonders. 
In mijn hart wist ik hoeveel mensen er 
blij mee waren en was ik dankbaar voor 
dit digitale tijdperk. Natuurlijk schaam ik 
mij niet jullie te bekennen dat mijn hart 
toch even bedroefd is. De meimaand is 
voorbij en juni ligt ook bijna achter ons! 
Deze twee maanden waren voor ons 
heel erg belangrijk. Feestelijk vieringen 
als Eerste Heilige Communie, doopvie-
ringen, de priesterwijding en onze ge-
zamenlijke viering op het feest van de 
Heilige Drie-eenheid hebben wij moe-
ten laten vervallen. Pijnlijk allemaal! 
Hoe kijken we tegen deze geschiedenis 
aan? Velen zeggen: deze tijd was er-
gens voor nodig! Laten we deze tijd 

vanuit het geloof zien en steeds bidden 
om verbetering; dat deze gauw komt, 
zelfs voor de deur mag staan! 

Met de zomer die in aantocht is, breekt 
ook de vakantietijd aan. Ook hier wor-
den er van ons offers verlangd en zul-
len we onze vakantieplannen moeten 
aanpassen aan de nieuwe maatrege-
len. Het zal best een uitdaging worden 
voor veel mensen, maar met Gods hulp 
en het gebed, gaan we in elk geval ons 
uiterste best doen om er iets heel 
moois van te maken. 

Moge de Heer jullie blijven beschermen 
en Zijn Zegen over jullie in overvloed 
laten neerdalen.  

 

Ik wens jullie een mooie zomer toe. 

Pastoor Carlos Fabril 
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Werkwijzer bij de hervatting van de vieringen

Beste medeparochianen, 

De versoepeling van de maatregelen rond het kerkbezoek betekenen helaas niet 
dat we weer massaal naar de kerk kunnen gaan: 

• De Mariakerk blijft dicht tot 1 juli voor alle vieringen, om alle voorbereidingen 
te kunnen treffen. 

• De Vituskerk start op zondag 14 juni met het feest van Sacramentsdag. (tot 1 
juli voor maximaal. 30 pers.) Daarna door de weeks op dinsdag, woensdag en 
donderdag om 9.00 uur de H. Mis. (tot 1 juli voor maximaal 30 pers.) 

Hieronder staat de werkwijze die geldt vanaf 1 juli 2020 ten behoeve van de publie-
ke vieringen in onze beide kerken en daarbij behorende ruimtes. 

1. Reserveren 

Reserveren is nodig om niet boven het maximaal toegestane aantal gelovigen te 
komen en voor een eventueel contactonderzoek. Deze reserveringslijst wordt na 3 
weken vernietigd. 

Het maximale van 100 personen wordt in beide kerken i.v.m. regelgeving niet ge-
haald. Door de strenge maatregelen is het aantal plaatsen: 

• In de Mariakerk beperkt tot 83 – 100 personen. 

• In de Vituskerk beperkt tot 70 – 100 personen. 

Reserveren om een H. Mis bij te wonen kan: 

• Telefonisch op 035 - 69 31 591 bij het parochie-secretariaat, iedere werkdag 
tussen 10.00 – 12.00 uur. Hierbij worden er vragen gesteld zoals naam en 
hoeveel personen. 

• Via de website waarbij u een formulier invult. 

Zorg ervoor dat u ruim voor de viering aanwezig bent! 

2. Hygiëne 

Bij aankomst wordt gecontroleerd of u voor deelname aan de viering hebt gereser-
veerd. 

• U moet uw handen desinfecteren. 

• Iedereen wordt naar zijn plaats gebracht, u heeft geen eigen plaats in de kerk. 

• Er is in iedere bank plaats voor maximaal 3 personen. Personen, die 1 huis-
houden vormen mogen naast elkaar gaan zitten maar met de maximum van 3. 

• U mag niet meezingen. 

• De toiletten zijn NIET toegankelijk. 

• Kaarsen opsteken zelf gaat niet lukken. U kunt geld doneren bij binnenkomst 
en dan steekt een gastvrouw de kaars aan. 

3. Uitreiking H. Communie 

Voorlopig kiest het bestuur voor de geestelijke communie, waar we al wat aan ge-
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wend zijn. Wij blijven deze maatregel hanteren zolang er voor uitreiking van de 
communie geen versoepeling is. 

Bij uitreiking : U houdt 1,5 meter afstand van elkaar. U gaat bank voor bank naar 
voren en volgt de instructies van de leiding.  

U gaat door het midden naar voren, u reinigt uw handen en ontvangt van onder een 
scherm de H. Communie. 

4. Collecte 

Achter in de kerk kunt u uw bijdragen aan de collecte in een collectebus deponeren. 
U kunt ook gebruik maken van de Givt app, waarover u hierna in deze Klankkleur 
meer informatie vindt. 

Omdat uw kerk de afgelopen maanden geen bijdragen heeft ontvangen is uw bij-
drage nú van groot belang. 

5. Muzikale en vocale medewerking 

Indien er zang is, dan alleen in de vorm van voorzang door een Cantor. Er wordt 
niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering. 

6. Verlaten van de kerk 

U verlaat de kerk ook weer bank voor bank te beginnen achteraan op instructie van 
de leiding. 

Vergeet niet uw bijdrage aan de collecte in de bus te deponeren. 

7. Na afloop 

Er is geen koffiedrinken. 

Blijf buiten niet voor de deur of op het kerkplein staan. 

8. Parkeren 

Niet op het kerkplein.  

Parkeren met gebruik van een Gehandicaptenkaart is toegestaan. 

Afzetten voor de deur mag. 

9. Ten slotte: 

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne (handen reinigen bij 
binnenkomst van de kerk), hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren 
zakdoekjes en gezondheid (bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven) 
dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. 

Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 

Kijk regelmatig op onze website www.h-drieeenheid.nl of abonneer u via de website 
op de nieuwsbrief, zodat wij op de hoogte kunnen houden van veranderingen. 

Wij danken u voor uw medewerking. 
Het parochiebestuur 

http://www.h-drieeenheid.nl/
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Aankondiging gebruik Givt app

Beste parochianen, 

De parochie heeft de laatste maanden 
moeilijke tijden doorstaan. Maar lang-
zamerhand komen er openingen. Vanaf 
juli gaat de parochie de vieringen in de 
twee kerken hervatten. De RIVM-
richtlijnen moeten daarbij gerespec-
teerd worden. 

Om het de parochianen makkelijk te 
maken om een gift te geven hebben wij 
besloten, naast andere mogelijkheden, 
om digitale collectes te houden. Dat 
kan door de app genaamd Givt te in-
stalleren op uw mobiel. 

Met Givt kunt u met uw telefoon veilig 
en makkelijk geld geven. Hoe makke-
lijk? Open de app, selecteer het bedrag 
dat u wilt geven, selecteer Maria Kerk 
Bussum of Vitus Kerk Naarden uit de 
lijst en klik op “geven”. Givt zorgt ervoor 
dat uw donatie bij de gekozen kerk te-
recht komt.  

Givt kunt u straks ook voor kaarsengeld 
of kerkacties gebruiken. Givt zal be-
schikbaar zijn vanaf de opening van de 
kerken in de maand juli. 

Hoe worden uw 
giften verrekend? 
Tijdens de regi-
stratie in de Givt-
app machtigt u als gebruiker Givt tot het 
incasseren van alle giften die u in de 
app doet. De transacties worden afge-
handeld door SlimPay; een partij die 
gespecialiseerd is in de behandeling 
van machtigingen. 

Er vinden geen afschrijvingen plaats 
tijdens het geven met Givt, dit gebeurt 
achteraf door middel van een automati-
sche incasso. Op uw bankafschrift zult 
u zien dat uw gift afgeschreven is door 
Givt B.V. Alle automatische incasso’s 
zijn achteraf via uw eigen bank te her-
roepen. 

Als u meer wilt weten over de app en 

Givt, kijk dan op www.givt.net.  

Enzo Robustelli 

Penningmeester 

 

Gebed voor de geestelijke Communie

Doordat per 1 juli onze kerken weer 
beperkt opengaan, zal niet iedereen 
aan de viering en de Communie uitrei-
king deel kunnen nemen. Vandaar dit 
gebed. 

Goede Jezus, 

Wij geloven met heel ons hart dat U 
tegenwoordig bent in het teken van 
brood. En dat U ons nabij wilt zijn met 
Uw liefde en aandacht waarmee U ons 
leven voedt. Door de huidige omstan-
digheden is het echter niet mogelijk U 
daadwerkelijk te ontvangen zoals ge-

bruikelijk. Dit is geen keuze die wij zelf 
maken maar een voorschrift dat ons 
van hogerhand wordt opgelegd wegens 
de ontstane situatie alom. Wij vertrou-
wen er op dat het eens weer zal wor-
den zoals het altijd is geweest. Laat dit 
geen beletsel zijn in onze relatie, in on-
ze éénwording met U en met elkaar. 
Goede Jezus, versterk ons geloof in Uw 
nooit aflatende aanwezigheid onder 
ons.     Amen. 

Corrie Bloks – v.d. Maeden 



 
  

7 
 

  

Brief van bisschop Hendriks 

Broeders en zusters, 

Op tweede Pinksterdag, gedachtenis 
van de Heilige Maria, Moeder van de 
Kerk, is in Rome bekend gemaakt dat 
paus Franciscus het ontslag van Mgr. 
Jozef Marianus Punt als bisschop van 
Haarlem-Amsterdam en als legerbis-
schop heeft aanvaard. Dit houdt in dat 
ik met ingang van 1 juni bisschop van 
Haarlem-Amsterdam ben geworden. Ik 
wil U bij deze gelegenheid graag iets 
van me laten horen en U met een korte 
brief groeten en op de hoogte stellen. 

Een rare tijd... 
Na m’n benoeming tot coadjutor op 22 
december 2018 zijn de kerkrechtelijke 
voorwaarden vervuld bij een vespervie-
ring in de Sint Nicolaasbasiliek, vooraf-
gaand aan de nieuwjaarsreceptie. Er 
hoeft dus niets formeels meer te gebeu-
ren. Dat komt in de situatie waarin we 
verkeren natuurlijk wel goed uit, omdat 
kerkelijke vieringen met meer dan der-
tig mensen nu niet zijn toegestaan. Ge-
lukkig ben ik geen onbekende in het 
bisdom, een kennismaking heb ik met 
velen van U al veel eerder, in “veiliger 
tijden”, kunnen doen. En ik hoop dat we 
elkaar in de nabije toekomst weer “ge-
woon” kunnen ontmoeten. 

Want we zitten in een rare tijd; van een 
Corona-crisis met allerlei regels die de 
samenleving en ons kerkelijk leven zo 
diepgaand hebben veranderd, hadden 
we ons tevoren geen voorstelling kun-
nen maken. Ik hoop dat U het goed 
maakt. We bidden dagelijks in de vie-
ringen voor de zieken, de overledenen 
en hun nabestaanden, voor allen die 
financieel zwaar getroffen zijn, voor de 
mensen die alleen zijn, voor allen... Het 
is een rare tijd ook voor een afscheid 
en een nieuw begin in ons bisdom.  

Dank aan bisschop Punt 
Vandaag wil ik 
allereerst mijn 
voorganger dan-
ken: Mgr. dr. Jozef 
M. Punt mag op 1 
juli aanstaande 
gedenken dat hij 
25 jaar geleden tot 
bisschop is ge-
wijd. Hij heeft ons bisdom al die jaren 
gediend, eerst als hulpbisschop, later - 
na het plotseling overlijden van Mgr. H. 
Bomers in 1998 - als Apostolisch Admi-
nistrator en sinds 2001 als Diocesaan 
Bisschop. Bijna 22 jaar heeft hij leiding-
gegeven aan ons bisdom en de ver-
antwoordelijkheid ervoor gedragen. Dat 
waren niet altijd gemakkelijke jaren, 
maar de onderlinge saamhorigheid in 
ons bisdom is gegroeid en er is veel ten 
goede gebeurd. Deze korte brief biedt 
niet de geschikte gelegenheid om daar 
uitvoerig op in te gaan, maar wel wil ik 
Mgr. Punt heel hartelijk danken voor 
zijn geloof, zijn liefde voor Maria, zijn 
inzet voor ons bisdom, zijn trouw aan 
Christus en de kerk. Zoals U mogelijk al 
hebt gehoord, is Mgr. Punt door het 
Corona-virus besmet geweest en daar-
bij zijn andere gezondheidsproblemen 
gekomen. Deze omstandigheid en de 
beperkingen van deze Corona-tijd ma-
ken een mooi afscheid op dit moment 
onmogelijk. We hopen dat in de nabije 
toekomst een feestelijke viering en af-
scheid wel zal kunnen plaatsvinden, 
daarover wordt U te zijner tijd geïnfor-
meerd. We wensen Mgr. Punt een goed 
en voorspoedig herstel van zijn ge-
zondheid toe. 

Toekomstvisie? 
Sommigen vragen me nu: wat gaat er 
veranderen? Wat zijn Uw plannen? Ik 
denk dat U er vreemd van zou staan 
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kijken als ik nu met een totaal nieuwe 
beleidsvisie kom. Meer dan acht jaar 
was ik als vicaris-generaal en hulpbis-
schop nauw betrokken bij de lijnen die 
in ons bisdom zijn uitgezet. Veel ge-
maakte keuzes zijn uit de eisen van de 
tijd geboren en hebben geleid tot een 
duidelijke koers, toegepast met oog 
voor lokale pastorale situaties en per-
sonen. Natuurlijk vraagt onze weg naar 
de toekomst soms ook om pijnlijke be-
sluiten. Overleg en wederzijds begrip 
zijn daarbij net zozeer belangrijk als 
oog voor het geheel van de wijdere re-
gio en van onze diocesane kerk van 
Haarlem-Amsterdam. 

Vier thema’s voor de toekomst 
Ik wil me op dit moment beperken tot 
vier thema’s, die volgens mij voor chris-
ten-zijn en dus voor de kerk in ons bis-
dom belangrijk zijn: 

- Wij zijn “Samen Kerk!”. Dat is 
niet alleen de naam van ons Bisdom-
blad, maar vooral een belangrijke wer-
kelijkheid: wij moeten en mogen het 
samen doen. Wij staan als gedoopte en 
gevormde christenen samen voor de-
zelfde opdracht, we hebben de roeping 
elkaar te inspireren en te bemoedigen 
en concreet onze verbondenheid te be-
leven. Dat doen we met eerbied en 
respect voor de verschillende charis-
ma’s, talenten en spiritualiteiten die er 
in onze katholieke Kerk zijn. Daarbij 
denk ik aan de vele vrijwilligers die in 
onze parochies actief zijn. In ons bis-
dom beleven we de verbondenheid met 
gelovigen van alle nationaliteiten, met 
jongeren en ouderen: wij zijn samen dat 
lichaam van Christus dat de Kerk is, wij 
vormen samen één gemeenschap.... 

- Kerk zoekt contact, zoveel mo-
gelijk en met iedereen. Zij is wezenlijk 
missionair. Paus Franciscus heeft dit 
onderstreept: hij wil een kerk die erop 
uit gaat en wegen zoekt om in contact 

te zijn met de mensen in onze samen-
leving. Welke wegen kunnen we vinden 
om hen in aanraking te brengen met de 
waarde van ons geloof? En de blijde 
boodschap van de verrezen Heer? 
Vaak valt het licht op wat niet mag: “Gij 
zult niet...”. Veel mensen kennen van 
het geloof alleen de verboden, terwijl je 
die pas kunt plaatsen als je de schat 
van het geloof en van de relatie met 
Jezus Christus hebt ontdekt. Voor iede-
re geloofsgemeenschap in ons bisdom 
is het dus wezenlijk erop uit te gaan, 
mensen in contact te brengen met de 
rijkdom van het evangelie en de stap-
pen van hun groei te respecteren. 
Daarom zullen ook bredere en actueel 
maatschappelijke initiatieven welkom 
zijn en nodig; ze kunnen mensen op de 
weg van het evangelie plaatsen. 

- Christen-zijn uit zich in daden. 
Niemand kan christen-zijn zonder da-
den van concrete naastenliefde. In wat 
we doen voor onze naaste, wordt chris-
ten-zijn zichtbaar en concreet. Daarin 
wordt duidelijk dat christen-zijn niet om 
‘mooie woorden’ gaat, maar dat het 
echt is (vgl. 1 Joh. 3, 16-18). De bele-
ving van de onderlinge liefde en de 
zorg voor armen en mensen in nood, 
was hét kenmerk van de eerste christe-
nen. Anderen werden daardoor aange-
trokken en wilden het evangelie en de 
geloofsgemeenschap Ieren kennen 
(vgl. Hand. 2, 42-47; 4, 32-35). Caritas 
is dus een wezenlijk en aantrekkelijk 
aspect van ons kerk- en christen-zijn; 
inzet voor caritas en vriendschap met 
de armen zijn noodzakelijk. 

- Jongeren en gezinnen hebben 
recht op onze aandacht. Jonge katho-
lieken — jongeren en gezinnen —
vinden niet altijd gemakkelijk een struc-
tuur en stimulans om hun geloof met 
leeftijdgenoten te beleven. Zij zijn bezig 
hun leven vorm te geven en hun kin-
deren op te voeden. Het is daarom van 
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groot belang dat we aan hen gemeen-
schap, steun en vorming bieden om 
hun mooie roeping — waar in onze tijd 
te weinig aandacht voor is — waar te 
kunnen maken. 

Deze thema’s zijn van groot belang 
voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Ik ben allen dankbaar die zich in ons 
bisdom hiervoor inzetten. Natuurlijk 
kunnen nog andere thema’s worden 
genoemd die ook belangrijk zijn. Op dit 
moment wil ik het hierbij laten. We zul-

len vast en zeker nog gelegenheid krij-
gen om deze en ook andere aspecten 
meer uit te werken. 

Laten we bidden dat ons aller inzet voor 
het evangelie vruchtbaar zal zijn. Van 
harte wens ik U allen Gods zegen toe! 
Moge Maria, moeder van de kerk, onze 
voorspraak zijn. 

Haarlem, 1 juni 2020 

Johannes Hendriks 

bisschop van Haarlem-Amsterdam 
 

Wij hebben het niet voor het zeggen

Veel mensen leven thans in de waan, 
Wij kunnen het hier alleen wel aan. 
Wij hebben daar geen God voor nodig. 
Die lijkt, als zijnde, overbodig. 
Dan doet zich vóór een vrees’lijk lot. 
Wij zijn versteend tot op het bot. 
Een virus heeft zich, wereldwijd, 
In een ommezien verspreid. 
De angst slaat ieder om het hart. 
Wij zijn verslagen en verward. 
Vele besmettingen zijn reeds gemeld. 
Ja, duizenden doden ook al geteld. 
Zij hebben hun doodstrijd alleen moeten strijden. 
Géén der geliefden kon staan aan hun zijde. 
Hoe bitter, onzeker moet dit wel zijn. 
In je “eentje” te sterven met angsten en pijn. 
In deze voor ons zo chaotische toestand 
Gaan huilen en lachen vanzelf hand in hand. 
Wij worden geleefd, de wereld staat stil. 
Niemand kan doen wat hij-of-zij wil. 
Alles lijkt zo te worden ontwricht. 
Het einde lijkt voor alsnog niet in zicht. 
Het zet ons aan ’t denken, maakt ons “klein”. 
Wij lijken tot niets meer in staat te zijn. 
Wat kunnen wij hier met elkaar nu beginnen, 
Kunnen wij, toekomstgericht, ons bezinnen? 
Hoe komen wij deze crisis te boven, 
“Moeten wij, eerst weer, oprecht gaan geloven?!” 

 
Corrie Bloks – v.d. Maeden 
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Onze parochie in coronatijd

Ans Baaij heeft als spin in het web de 
Coronaperiode in de parochie dagelijks 
meegemaakt. 

Op 13 maart besloot het bisdom dat er 
geen vieringen meer gehouden zouden 
worden. Een lock down van de ene dag 
op de andere brengt veel werk met zich 
mee. Ans moest met iedereen contact 
opnemen; de kosters, de misdienaars, 
de lectoren en de koren. Ans heeft de 
hele periode door gewerkt op het pasto-
raal centrum van de Mariakerk, met een 
enkele vrije dag tussendoor. Het was er 
stil; er kwamen geen vrijwilligers over 
de vloer en veel overleg ging per e-
mail. Alleen de pastoor kwam regelma-
tig en de financiële commissie bleef 
gelukkig ook zijn werkzaamheden uit-
voeren. Haar werk is heel leuk, maar 
toch vooral ook door de contacten met 
de mensen uit de parochiegemeen-
schap. 

Maatregelen veranderden voortdurend, 
volgden elkaar steeds op. Er werd ge-
hoopt dat de vieringen na Palmzondag 
weer zouden beginnen. Toen dat niet 
doorging, hoopte men op Pasen. En nu 
zal de eerste viering met maximaal 100 
mensen in de kerk vanaf 1 juli zijn. 

Maar wat zijn mensen creatief! Zieken 
en overledenen konden helaas geen 
bezoek krijgen, maar uitvaarten die 
plaats vonden bij de begrafenisonder-
nemer of in het crematorium werden 
gestreamd, zodat thuisblijvers er toch 
bij konden zijn. Pastoor Fabril ging er 
vaak heen om de zegen te geven of de 
absoute te bidden. Alles wat binnen de 
mogelijkheden lag, is gedaan. 

Op de 1e vrijdag van de maand kon de 
viering in de Sloep niet plaatsvinden, 
maar Lieke van der Schoot en Ben 
Moussault zorgden dat er een liturgie-

boekje kwam, inclusief een uitgeschre-
ven preek, dat rondgebracht werd bij de 
vaste bezoekers, met een kaarsje. Zo 
konden ze vrijdag om 10 uur allemaal 
thuis de viering beleven en zich met 
elkaar verbonden voelen. 

Met Hemelvaart en Pinksteren zijn de 
vieringen op Gooi tv uitgezonden. 

Op woensdag werd om 7 uur een kwar-
tier de klok geluid als teken van verbin-
ding van alle kerken met de slachtoffers 
en hulpverleners. Elke werkdag stak 
Ans een kaarsje aan in de kerk bij Ma-
ria en vroeg haar goed te passen 
op parochianen, zeker op degenen die 
het even hard nodig hadden.  

Op zondag ware beide kerken een half 
uur open, zodat mensen een kaarsje op 
konden komen steken en even konden 
bidden. 

De hele wereld heeft last van de Co-
ronaperiode en het heeft een enorme 
impact gehad op parochianen. Veel 
mensen waren bang, maar mensen 
waren ook heel zorgzaam naar elkaar 
om te proberen dat iedereen deze peri-
ode goed door zou komen. 

Nu gaan we weer opstarten. 

Hoe heeft onze parochiegemeenschap 
deze periode meegemaakt? Haken 
mensen af of komen er nieuwe gezich-
ten bij? Hoe gaan oudere parochianen 
zonder computer zich aanmelden voor 
de Eucharistieviering?  

Mensen moeten zich van tevoren aan-
melden voor een H. Mis, zodat ze bij 
een uitbraak gewaarschuwd kunnen 
worden. Die lijsten worden na 3 weken 
weer vernietigd. 

Werkgroepen rondom de Liturgie, zoals 
Drukwezen, misdienaars, kosters en 
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lectoren moeten weer opstarten. 

KBO wil weer ledenmiddagen gaan or-
ganiseren, natuurlijk op hun verant-
woordelijkheid. Ans denkt wel mee over 
mogelijkheden. 

De Priesterwijding van Mikel is uitge-
steld en zal in september plaatsvinden. 

De 1e H. Communie kon ook niet door-
gaan. Op de zaterdag voordat het grote 

feest eigenlijk zou plaatsvinden kregen 
alle communicanten een mooie kaart. 
Er is nu een leuk poffertjesfeestje ge-
vierd met de communicanten, het kin-
derkoor en de misdienaars. Natuurlijk 
was de pastoor er ook even. 

Iets uit je handen laten vallen is ge-
makkelijker dan opstarten. 

Jeanine van Peijnenburg

 

MIVA-actie

Zondag 30 augustus is de collecte in de 
viering in de Mariakerk bestemd voor 
de MIVA. Dit jaar zetten wij ons in voor 
een project in Bangladesh. 

Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 
staken ruim 700.000 Rohingyas de 
grens over. Verdreven door geweld. De 
meest vreselijke dingen hebben ze ge-
zien en meegemaakt. 

Daar stonden ze in onontgonnen ge-
bied. Ze mogen Bangladesh niet verder 
in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. 
Zonder onderdak en voedsel. Er kwam 
een uitbraak van mazelen en andere 
ziekten. Een ramp, want er was geen 
medische zorg. Er waren niet eens ba-
sisvoorzieningen.  

Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp wo-
nen gemiddeld 30.000 mensen. Dankzij 

de steun van onze donateurs heeft MI-
VA voor kamp 19 een ambulance kun-
nen financieren. Nu kunnen de mensen 
naar de kleine klinieken in de kampen 
worden gebracht. Vervoer is voor hen 
van onschatbare waarde. Daarom zal 
de opbrengst van de collectes van de 
gezamenlijke katholieke kerken op 30 
augustus bestemd zijn voor de aan-
schaf van nog een extra ambulance. 

Kunt u er op 30 augustus niet bij zijn, 
dan kunt u uw gaven overmaken op 
NL42INGB0000002950 t.n.v. MIVA te 
‘s-Hertogenbosch. Bij voorbaat hartelij-
ke dank! 

Namens de MOV-werkgroep 

Arnold van Velzen 
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Verdieping 

De Mis die wij missen 

Schrijver Willem Jan Otten (voormalig 
parochiaan) liet tot en met Pinksteren 
wekelijks zijn licht schijnen op ‘de Mis 
die wij missen’, nu we door het Corona-
virus gedwongen niet naar de kerk 
kunnen. Half mei combineerde hij de 
zesde zondag van Pasen en het hoog-
feest van Hemelvaart. 

Twee Missen gaan we missen, komen-
de week: de zesde zondag van Pasen 
(waarop Jezus zijn afscheid aankon-
digt, en de komst van ‘een andere Hel-
per’) en Hemelvaart, op de donderdag 
voor de zevende zondag. Daarna is het 
Pinksteren, de laatste Mis die we zou-
den missen - daarna zouden we, hoop-
ten de bisschoppen, weer compleet 
zijn. 

In mijn parochie mogen we inmiddels 
met ons twintigen ter kerke - dat bete-
kent dat ongeveer tachtig procent van 
de wekelijkse Amsterdamse Nicolaas-
kerkgangers er niet bij kan zijn. Dat lijkt 
het, nogal on-katholieke, nieuwe nor-
maal te zullen worden: een Mis voor de 
happy few... 

Dat ik daarbij was, had ik te danken 
aan het voorbede-rooster, het was mijn 
beurt. Daardoor heb ik een voorsmaak 
mogen beleven van hoe het na de an-
derhalve meter samenleving zal zijn: 
als de vredeswens nu al, met z’n twinti-
gen, een golf van ontroering door de 
banken joeg (en we bogen alleen maar 
naar elkaar, op z’n Zens), wat wordt dat 
dan als we weer de kerk van alle zon-
daars zijn? 

“Vrede geef ik u, Mijn vrede breng ik U” 
- het zijn de vaakst uitgesproken woor-
den die je het meest mist - de woorden 
die zonder de anderen erbij betekenis-
loos zijn. Je mist ze zoals je ook de ze-

gen die de priester ten slotte uitspreekt 
mist. “Moge de Heer het licht van zijn 
gelaat over u doen schijnen” - woorden 
die waarmaken wat ze zeggen. 

Intussen duurt de Eucharistie-vasten 
voort, voor op z’n minst elke week tach-
tig procent van mijn parochie. En dat 
betekent dat we ook op Hemelvaarts-
dag de verdwijning van de Verrezen 
Christus individueel, en thuis, waar 
moeten zien te maken. 

Met iedere Mis die we missen wordt me 
duidelijker dat dat sleutelwoorden zijn: 
waarmaken. In de veertigdagentijd die 
sinds Pasen wordt doorlopen, krijgen 
de leerlingen in gesprekken met de 
Verrezene geopenbaard wie Hij is. De 
lezing van zondag (Handelingen 1) be-
gint met het staartje van het allerlaatste 
gesprek - en weer hebben leerlingen 
gevraagd hoe het zit met het koninkrijk, 
maken we dat nog mee? Het is duidelijk 
dat zij nog altijd Jezus de Oplosser voor 
ogen hebben, iemand die het letterlijke 
koninkrijk van David helpt vestigen. 

Belofte 

Maar Jezus noemt geen datum; Hij 
geeft ze een opdracht: getuig van Mij, 
en doet ze een belofte: je krijgt hulp van 
de Heilige Geest. Daarna verdwijnt Hij. 
Dit is niet voor het eerst; meteen na zijn 
dood is Hij uit zijn graf verdwenen; en 
nog eerder is Hij, na de brood- en vis-
vermenigvuldiging (je kunt zeggen: op 
het toppunt van zijn succes, hij had dui-
zenden volgelingen om zich heen ver-
zameld) de bergen in verdwenen, al-
leen. Misschien dat de meest aangrij-
pende ‘onttrekking’ van Jezus de keer 
is geweest dat hij, in Gethsemane, zich 
afzonderde om aan zijn Vader te vra-
gen of de beker aan Hem voorbij kon 
gaan. Hij verdwijnt, hoe dan ook, stee-
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vast naar zijn Vader, naar degene 
wiens wil Hij doet. Door te sterven, erop 
vertrouwend dat Hij zou verrijzen. 

Hij vertrouwt, zou je kunnen zeggen, 
zichzelf nog een laatste keer aan zijn 
leerlingen toe: getuig van mijn dood en 
mijn verrijzenis. Twaalfhonderd jaar 
later voegt Sint Franciscus hier volgens 
de overlevering aan toe: doe dit met 
alle middelen, desnoods met woorden. 
Van liefde getuigen is in liefde leven. 

Met zijn verdwijning maakt Jezus zijn 
woorden waar: Hij verdwijnt niet naar 
elders, maar Hij verdampt, wordt een 
wolk, die ons omhult en vergezelt. Paus 
Benedictus schrijft in zijn Jezusboek: 
“‘Hemelvaart’ is niet weggaan naar een 
verafgelegen gebied van de kosmos, 
maar naar de blijvende nabijheid, die 
de leerlingen zo sterk ervaren, dat ze 
hun blijvende vreugde schenkt.” 

Je zou het de ironie van Hemelvaart 
kunnen noemen: de woorden ‘hemel’ 

en ‘vaart’ hebben de viering een klank 
van zegevieren gegeven, alsof er spra-
ke is van een apotheose, aan het eind 
van een tragedie: de held die, gestor-
ven, uit de godenhemel komt nederda-
len, maar dan andersom. 

Zelfs al zingen we het in ons Credo, 
met een lekkere uithaal - “die opgeste-
gen is ten Hemel” - dan nog is het goed 
om voor ogen te houden dat de kerste-
nende veertigdagentijd die nu wordt 
afgesloten, op Goede Vrijdag is begon-
nen, met een man die, terwijl iedereen 
om Hem heen verdwenen was, struike-
lend het kruis opnam - ons, voor altijd, 
vooruitgaande. 

Hem missen is Hem volgen. “Hij is niet 
dood, Hij leeft”, getransfigureerd, opge-
lost, als tot een wolk, om als dauw in 
ons hart neer te slaan - en in ons aan-
wezig te zijn. 

Uit: Katholiek Nieuwsblad van 15 mei 
2020. 

 

Iconostase voor in de Heilige Maria en St. Verena Kerk

Na het overleg ter voorbereiding van de 
Vredeswandeling 2020 werden wij, ver-
tegenwoordigers van de diverse le-
vensbeschouwingen “Samen Gooise 
Meren” uitgenodigd een bezoek te 
brengen aan het kerkgebouw van de 
koptisch Orthodoxe Kerk van St. Ve-
rena - Laarderweg/Ceintuurbaan in 
Bussum. 

Een Iconostase is een afscheiding tus-
sen de ruimte waar de gelovigen zich 
bevinden en het altaar in de Koptische 
Kerk met als doel van de Kerk om haar 
relatie tot het hemelse wezen en de 
Heiligen in Jezus Christus te belicha-
men. Het is een heerlijk gevoel om tus-
sen de beeltenis van Onze Heer, de 
Moeder Gods, alle hemelse wezens, 
Heiligen en Apostelen te staan in een 

hemelse sfeer terwijl je je tot God richt 
in gebed. 

De middelste deur heet "De Koninklijke" 
of "De Heilige" deur. Wanneer hij open-
gaat gedurende de liturgische viering, is 
het een symbool van het opengaan van 
de deuren van de hemel zodat de gelo-
vigen daar een blik kunnen werpen op 
de hemelse glorie. Omdat de Iconosta-
se een symbool is van de verzoening 
tussen God en mens, en de eenheid 
tussen hemel en aarde, zijn de drie 
deuren een verwijzing naar de functie 
van de Heilige Drie-eenheid die de ver-
zoening en de eenheid heeft bewerk-
stelligd.  

Alleen de geestelijken mogen het hei-
ligdom binnentreden en zelfs dan alleen 
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maar gedurende bepaalde momenten 
in de Eucharistische viering. Dit symbo-
liseert het binnentreden van de hele 
kerk in Gods Koninkrijk door Christus 
Jezus, onze Hogepriester. 

De plaatsing van de iconen volgt een 
aantal tradities en richtlijnen.  

Rechts van de Koninklijke Deur is de 
Icoon van Onze Heer Jezus Christus 
met in zijn hand meestal een blad van 
de Heilige Schrift waarop het vers Joh. 
10:11, staat "Ik ben de goede herder." 
Door deze icoon worden wij eraan her-
innerd dat Jezus de enige deur tot de 
hemel is en dat Hij de Goede Herder is, 
die de Poorten van de Hemel geopend 
heeft door het Kruis.  

Naast deze icoon is een icoon van Jo-
hannes de Doper, de engel die de weg 
voor Jezus heeft voorbereid. 

Ernaast is de icoon van de Bescherm-
heilige van de Kerk St. Verena. Heiligen 
of Profeten.  

Aan de andere kant van de poort is de 
icoon van de Moeder Gods de Heilige 
Maria altijd Maagd. Zij is een voorbeeld 
van de kerk en is de Koningin die aan 

de rechterhand van de Koning de Heer 
Jezus zit.  

Ernaast is de icoon van de Aankondi-
ging, de Aartsengel Mikhaïl en St. Mar-
cus de Evangelist, daarna - als er 
plaats is - andere Heiligen of Profeten.  

Direct boven de koninklijke poort is een 
icoon van het Laatste Maal of de instel-
ling van de Eucharistie door Jezus de 
Hogepriester.  

Aan beide zijden van deze icoon zijn de 
iconen van de twaalf Apostelen.  

Boven de Iconostase is een Icoon van 
Jezus aan het Kruis met de Maagd Ma-
ria aan de ene kant en St. Johannes de 
geliefde aan de andere kant.  

Alle voor de iconostase benodigde ma-
terialen en iconen zijn inmiddels aan-
wezig en liggen te wachten tot de vak-
lieden vanuit Egypte de mogelijkheid 
hebben om na de Coronacrisis naar 
Nederland te reizen. Indrukwekkend om 
deze voorbereidingen van de verdere 
inrichting van de Heilige Maria en St 
Verena Kerk te zien.  

Wilbert van Waes 
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De heilige Corona van Egypte

Zij leefde rond het jaar 160 in Egypte of 
Syrië. 

Feestdag 14 mei; ook 20 februari (Lexi-
kon für Theologe und Kirche): ook 25 
maart in de Oost-Orthodox kerk - op 11 
november samen met Sint Victor. In de 
Griekse martelaarsgeschiedenis ge-
noemd als Stephana = kroon, krans. 
Elders ook Stephanida, Stefamia (Ned.) 
Stetanid, Stefanis, Korona (D.) ge-
noemd. 

Corona stierf de marteldood door tus-
sen twee neergebogen palmbomen te 
worden vastgebonden. Toen het touw 
dat de bomen bijeenhield werd doorge-
sneden, werd ze door de kracht van de 
terugverende bomen uiteengescheurd. 
Ze wordt steeds genoemd samen met 
de bejaarde St. Victor van Egypte. 
Sommige bronnen zeggen dat zij zijn 
echtgenote was en zich bekeerde toen 
hij de marteldood stierf. Maar de mees-
te bronnen schilderen Corona af als 
zestienjarige die aanwezig was bij de 
marteldood van Victor. Haar relieken 
kwamen door toedoen van Otto III van 
Otricoli naar Aken en daarvandaan 
naar Praag, Beieren en Oostenrijk. Ze 
wordt ook vereerd in het naar haar ge-
noemde dorp Sankt Korona hij Passau. 

St. Corona is patrones van: grafdelvers, 
schatgravers, van slagers, (haar naam 
lijkt op ‘caro’, vlees). Zij wordt aange-
roepen tegen rugklachten, hij financiële 
aangelegenheden (vanwege haar naam 
“Kroon” als geldstuk). In Oostenrijk 
wordt zij aangeroepen bij loterijen. Ver-
der aangeroepen bij doodsangst, bij 
geloofstwijfel, tegen hagel en waters-
nood en bij ingewikkelde levensproble-
men. 

Afbeeldingen: terwijl ze verscheurd 
wordt tussen twee palmbomen die naar 

elkaar zijn getrokken (haar marteling). 
Ook alleen met geldstuk en palmboom. 

Corona van Elche leefde omstreeks het 
jaar 1000, feestdag 24 april. Bleef 
maagd en werd non in het benedicti-
nessenklooster van Elche 

bij Valencia. Besteedde haar leven aan 
het doen van goede werken. Na haar 
dood gebeurden er op haar graf tal van 
wonderen. Dat had weer een grote toe-
loop van pelgrims tot gevolg. Sommige 
hagiografen menen dat zij dezelfde is 
als Corona van Egypte. 

 

Bron: “De Heiligen” van Stijn van der 
Linden 
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Liturgisch rooster 

Zoals eerder vermeld in deze Klankleur is er een beperkt aantal diensten en dient u te 
reserveren voor bijwonen van de dienst, ook voor de doordeweekse diensten 

Tot eind augustus zullen er geen vieringen plaats vinden in de Antoniushof vanwege 
Corona maatregelen. 

Onderstaand rooster geldt zolang de huidige maatregelen van kracht zijn. 

zondag 28 juni  -  13e zondag door het jaar   

Gooi TV* 10:00 uur H. Mis vanuit de Vituskerk, voorganger pastoor Carlos Fabril 

zondag 5 juli  -  14e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zondag 12 juli  -  15e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie C. Fabril / M. Palic 

zondag 19 juli  -  16e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zondag 26 juli  -  17e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie M. Costa / M. Palic 

zondag 2 augustus  -  18e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie M. Costa / M. Palic 

zondag 9 augustus  -  19e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie M. Costa / M. Palic 

zondag 16 augustus  -  20e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 23 augustus  -  21e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

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

zondag 30 augustus  -  22e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan A. Geria 

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

zaterdag 5 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 6 september  -  23e zondag door het jaar   
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Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

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

zaterdag 12 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

A'hof 17:00 uur Communieviering (blank) 

zondag 13 september  -  24e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

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

* GooiTV: 

• Ziggo: Digitaal kanaal 41 / Analoog kanaal 45 

• KPN: Kanaal. 1432 
 
 
 

Vieringen door de week 
Vituskerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

 

 

 

 

 

Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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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Kinderpagina  

 
 
 

De zomer komt eraan en natuurlijk ook de zomervakantie. Misschien kunnen we 
weer op vakantie, maar misschien blijven we wel thuis. Een leuke activiteit om te 
doen als de zon schijnt is picknicken.  

In de bijbel staat een mooi verhaal over 
een wonderlijke picknick. Hieronder kun 
je het lezen. En ga je picknicken dan 
kun je misschien wel de visbroodjes 
maken om mee te nemen.  

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

Philip is een van de beste vrienden van 
Jezus. Samen met een aantal andere 
vrienden gaat hij met Jezus mee, overal 
waar hij gaat. Jezus doet vaak wonde-
ren en daarin zijn mensen reuze geïnte-
resseerd. Jezus vertelt allerlei verhalen 
over hoe de mensen met God en elkaar 
om moeten gaan. Vandaag let Philip 
extra op dat de mensen zich goed ge-
dragen. Soms doen de mensen wel 
eens gek, dan beginnen ze te schreeu-
wen tegen Jezus, of ze trekken aan zijn 
kleren. En soms vragen ze gewoon te 
veel aandacht. Ik zal erop letten dat 
alles goed gaat vandaag. Helemaal nu 
er zoveel mensen zijn. Terwijl Philip zo 
rond staat te kijken, komt Jezus naar 
hem toe lopen. Hij zegt: 'Zeg, heb jij al 
nagedacht over het eten van van-
avond?'' Ja,' zegt Philip, 'we sturen zo 
meteen alle mensen naar huis en dan 
gaan wij een paar vissen vangen. 'Nou,' 

zegt Jezus, 'ik bedoel eigenlijk of je al 
hebt nagedacht over het eten voor de 
mensen hier. Ze krijgen namelijk hon-
ger, en naar huis lopen duurt voor 
sommigen minstens drie uur. Ik denk 
dat het het beste is als wij voor het eten 
zorgen.' 'Wat?' vraagt Philip verbaasd. 
'Eten voor alle mensen hier? Het zijn er 
wel een paar duizend! Dat kan nooit. 
Zelfs al zouden we het geld daarvoor 
hebben, dan zouden we eerst naar de 
overkant van het meer moeten varen 
en dat duurt ook een paar uur. Op dit 
moment kunnen we echt niets doen. 
'Hmm,' zegt Jezus, 'misschien vind je 
wel wat in de buurt. Doe je best, zou ik 
zeggen. Over een halfuur zou ik graag 
met deze mensen willen eten.' Philip 
begint te zweten. Hij raakt helemaal in 
paniek. 'Als ik nu meteen in een boot 
stap en het net uitgooi, misschien vang 
ik dan opeens een heel net vol, en 
dan... nee, dat is niet snel genoeg, de 
vissen moeten eerst schoongemaakt 
worden en gebakken... wat moet ik 
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doen?' Snel rent hij naar een paar van 
zijn vrienden en vertelt hun wat Jezus 
aan hem heeft gevraagd. Ook zijn 
vrienden schrikken. Opeens zien ze 
een jongen die zijn tas opendoet en er 
een broodje met vis uithaalt. Snel rent 
Philip met een van de vrienden ernaar-
toe. 'Hé,' roepen ze. 'Mogen we mis-
schien jouw eten gebruiken om naar 
Jezus te brengen?' De jongen haalt zijn 
schouders op en zegt: 'Geen probleem.' 
Philip en zijn vriend lopen langzaam 
met het eten in de richting van Jezus. 
Ze voelen zich heel erg ongemakkelijk. 
'Eh, Jezus...' begint Philip, 'ik denk dat 
het niet gaat lukken. Dit is namelijk al-
les wat we hebben gevonden.' 

'Niet lukken?' vraagt Jezus. 'Dit is per-
fect. Precies genoeg.  

Heb je het verhaal herkend?  

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

En dan nu aan het werk!  

 

Verrassende visbroodjes 

Je hebt nodig 

1 uitje, 1 blikje tonijn, 2 theelepels citroensap, 3 eetlepels mayonaise, snufje zout en 
natuurlijk lekkere broodjes 

Bereiding: 

Snij de ui in kleine snippertjes. Laat het blikje tonijn uitlekken en snij de vis klein. 

Meng in een kom de vis – mayonaise – citroensap – ui en het zout tot het smeuïg 
wordt. Besmeer de broodjes er mee en smullen maar. 
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Vitusklanken  

Misintenties 

Beste parochianen, 

De afgelopen maanden, sinds de kerk 
gesloten is voor gelovigen, zijn de mis-
intenties die u heeft opgegeven voor de 
overledenen door pastoor Carlos in de 
Heilige Mis herdacht in de gebeden.  

Nu de kerk weer toegankelijk wordt 
voor gelovigen en u de Mis, waarvoor u 

een intentie heeft opgegeven wilt bij-
wonen, vragen wij u dit zo spoedig mo-
gelijk aan te geven.  

 

Vriendelijke groet 

Secretariaat Vituskerk

 

 

Familieberichten

 

We hebben afscheid moeten nemen van: 

 Mevrouw G.E.C.T.M. Dorresteijn - te Pas op 84 jarige leeftijd 
 

 
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. 
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Mariaklanken 

Kinderen  ontmoeten elkaar in De Sloep

Door de coronamaatregelen konden de 
communicanten, de kinderkoorleden en 
de misdienaars elkaar een hele tijd niet 
zien. Om elkaar toch weer een keer te 
zien, lekker met elkaar te kletsen en 
spelen, is er op zaterdag 6 juni een pof-
fertjesmiddag georganiseerd. De kin-
deren smulden van de poffertjes en 
vonden het heel leuk om elkaar weer 
eens te zien. Deze middag was zeer 
geslaagd! Hopelijk zien de kinderen 
elkaar snel weer bij een Eerste com-

muniebijeenkomst, een koorrepetitie of 
bij het dienen van een viering. 

Wij mogen bij de Eerste Communie-
werkgroep ook twee nieuwe leden ver-
welkomen. Dit zijn Machteld en Ana-
Carolina. Wij hopen dat ze met veel 
enthousiasme de kinderen gaan bege-
leiden. 

Op de foto’s zien we een impressie van 
een gezellige middag. 

Groet Roos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkoor de B'Engeltjes 
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Misdienaars 

Werkgroep Eerste Communie 
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Familieberichten

 

 

 

 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 

 Gesina Biekmann – Spillekom, 98 jaar, Julianaplein 8, Bussum 
 Gerardus van Paridon, 89 jaar, Korte Godelindestraat 23, Bussum 

 

 

 
 
 
 
 
Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte 
toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen. 
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Contactgegevens locatie Vituskerk 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres kerk   Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vituskerk:  Hr. P. Grol   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 

    Hr. H. Baaij 

    Vacature   

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 


