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Woordje van de pastoor 

Sinds onze kerkgebouwen open zijn 
gegaan, hebben wij weer een andere 
ervaring opgedaan. We zijn ons weer 
als een normale kerk gaan voelen. Wij 
kregen weer een gemeenschappelijk 
gevoel. We zijn elkaar weer langs een 
normale weg tegemoetgekomen. Daar-
voor ben ik God zeer dankbaar. Met 
name voor het feit dat wij de Eucharis-
tie weer in haar geheel kunnen vieren; 
dat Jezus Christus in dit wonderbaarlijk 
sacrament weer voor de gelovigen be-
schikbaar is. Er zijn ook een aantal kin-
deren gedoopt, opnieuw plannen ge-
maakt voor de eerste Heilige Commu-
nievieringen, die nog dit jaar in onze 
kerken plaats moeten vinden. Het Co-
rona-probleem is nog niet opgelost, 
maar ik zie hier en daar wat lichtpuntjes 
en die schenken mij veel hoop en ver-
trouwen.  

Ik werd diep geraakt toen wij 14 juni in 
de St. Vituskerk van Naarden voor het 
eerst weer de Eucharistie vierden, 
waarin ook de Heilige Communie weer 
uitgereikt werd. Dit was op Sacra-
mentsdag, Corpus Domini. En ook later 
op 2 augustus in de H. Mariakerk van 
Bussum, waar de Heilige Communie na 
een nog langere tijd ook weer werd uit-
gereikt. Dat was het Evangelie van de 
broodvermenigvuldiging. De bijzondere 
symboliek van beide dagen heeft me 
diep getroffen. Het is inderdaad zoals 
vaak ook wordt gezegd: Gods wegen 
zijn ondoorgrondelijk en van een per-
fecte timing! Het laat ons wederom zien 
dat alles loopt zoals God het wil en niet 
zoals wij het willen. Hoe moeilijk we 
sommige dingen ook mogen vinden, 
hoe lastig het misschien ook is om je te 
moeten aanpassen aan de nieuwe re-
gels, het mag toch heel duidelijk zijn dat 
God de geschiedenis leidt. Het belang-
rijkste voor ons is om overal Zijn hand 

in te zien, wat voor ons mensen niet 
vanzelfsprekend is! 

De Corona-toestand blijft ons achter-
volgen, maar aan ons de kunst om de 
positieve dingen die er wel zijn te kun-
nen zien en daarvan ook te kunnen ge-
nieten. Op 3 augustus mocht ik weer 
een jaartje “jonger” worden. Wat was 
het mooi om dat samen met velen van 
de verschillende parochies, op ander-
halve meter afstand van elkaar, te mo-
gen vieren. En wat was ik extra blij mijn 
moeder ook in ons midden te mogen 
hebben om mijn verjaardag te vieren. 
Een Corona-cadeautje? Veel dank voor 
alle cadeaus en ook voor de wijze 
waarop jullie mij hebben verwend, maar 
ik dank vooral voor jullie aanwezigheid. 
Het gaf mij een diep familiegevoel!  

Op 1 augustus, daags voor mijn ver-
jaardag, was het 12 jaar geleden dat ik 
door Mgr. Punt tot pastoor werd be-
noemd in deze regio, eerst voor Naar-
den, Blaricum en Huizen en vanaf 2014 
ook voor Bussum. En vanaf 2015 als 
moderator van Laren. Ik ben God 
dankbaar voor het werk dat ik hier mag 
doen. U allen ben ik dankbaar voor uw 
steun en de dierbare vriendschappen 
die ik heb gekregen en nog steeds krijg.  

Voor velen is de vakantietijd weer voor-
bij! Ik hoop dat iedereen flink heeft ge-
noten. Ik heb begrepen dat veel Neder-
landers dit jaar door Corona in eigen 
land zijn gebleven, maar gelukkig werk-
te het weer met zon/hitterecords mee. 
Ik hoop van harte dat jullie ondanks de 
restricties een beetje hebben kunnen 
bijtanken, zodat ieder er weer met fris-
se moed tegenaan kan!  

Wat er ook gebeurt, God laat ons nooit 
in de steek. Dat deed Hij niet toen Zijn 
uitverkoren volk 40 jaar door de woes-
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tijn zwierf, en dat doet Hij nu ook niet. 
Hij houdt van ons met een Liefde die wij 
niet kunnen bevatten. Daarom is het 
doel van ons leven als gelovigen louter 
en alleen LIEFDE. Via de evangelist 
Johannes zegt Jezus tegen ons: Ik geef 
jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten 
jullie elkaar liefhebben.  

Dus houdt moed, beste mensen, blijf 
elkaar bijstaan, blijf voor elkaar bidden 
en blijf je richten op alle goede dingen 
die er gebeuren.  

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril

 

 

Van de bestuurstafel 

Andere tijden…  

De coronacrisis laat ons niet los, dage-
lijks worden we ermee geconfronteerd. 
In de media wordt er veel aandacht aan 
geschonken en ook onze kerken heb-
ben er dagelijks mee te maken. 

Je vraagt je soms af “komt er ooit een 
einde aan de maatregelen die noodza-
kelijk zijn om het virus buiten ‘de deur’ 
te houden”. Belangrijk is, dat wij ons 
voorlopig houden aan de afspraken die 
er gemaakt zijn om zo veilig mogelijk te 
kunnen deelnemen aan de H. Mis. 

Gelukkig raken we er snel aan gewend 
dat we rekening moeten houden met 
elkaar, door voldoende afstand van 1,5 
meter te houden. We spreken immers 
al van een anderhalvemetersamenle-
ving. 

Daarom vragen wij u met klem de 
maatregelen, die wij als parochiebe-
stuur hebben moeten nemen van de 
overheid/RIVM en de Bisschoppen, te 
blijven volgen. 

Wij dringen erop aan niet te verslappen 
en te denken dat het allemaal wel weer 
kan, we gaan dichter bij elkaar zitten, 
we lopen alle kanten weer op en we 
houden geen of onvoldoende afstand 
meer. Al is het niet voor onszelf dan 

toch zeker voor onze medeparochia-
nen.  

Wij hopen echter dat op een later mo-
ment iedereen weer kan deelnemen 
aan activiteiten die nu nog op een laag 
pitje staan (bijv. de koren) of activiteiten 
die nu helemaal niet door kunnen gaan 
(bijv. meetafelen, koffiedrinken in de 
sloep/parochiezaal). 

Wij willen van deze gelegenheid ge-
bruik maken om allen te bedanken voor 
hun positieve bijdrage in deze bijzonde-
re tijd. 

Tijden veranderen… 

We blijven terugkomen op de corona-
crisis, want mede door deze crisis is het 
moeilijker geworden om emeriti in te 
schakelen voor het opdragen van de H. 
Mis in onze kerken. 

Zoals u weet ‘delen’ wij onze priesters 
met andere kerken zoals de Thomas-
kerk in Huizen en de Vituskerk in Blari-
cum. 

Als Mikel Palic op zaterdag 26 septem-
ber a.s. in de kathedraal van Haarlem 
door onze bisschop tot priester zal wor-
den gewijd, hebben wij er gelukkig weer 
een priester bij. 

Desalniettemin heeft pastoor Carlos in 
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overleg met het parochiebestuur beslo-
ten vanaf de eerste zondag van de Ad-
vent op 29 november a.s. de mistijden 
zodanig aan te passen dat het voor de 
priester mogelijk is om op de zondag 
twee H. Missen te celebreren. 

Hiervoor hebben we alle tijden van 
alle vieringen onder de loep geno-
men en om niet alles "op de schop" 
te gooien is ervoor gekozen om de 
viering in de Mariakerk te verzetten. 

De H. Mis in de Mariakerk zal vanaf 
zondag 29 november verplaatst wor-
den naar 11.00 uur. 

De H. Mis in de Vituskerk blijft om 
9.30 uur. 

Veranderingen zijn altijd pijnlijk omdat 
we nu eenmaal gewend zijn op een be-
paalde tijd naar de H. Mis te gaan maar 
helaas hebben wij geen andere keuze 
en hopen dat u hiervoor begrip zult 
hebben.  

Het zal even wennen zijn, maar laten 
we onze zegeningen tellen dat wij iede-
re week de H. Mis kunnen bijwonen.  

Het parochiebestuur

 

Priesterwijding Mikel Palić 

Beste parochianen, zoals u weet is mijn 
priesterwijding omwille van de corona 
uitgesteld tot september. 

De nieuwe datum van de wijdingsplech-
tigheid is zaterdag 26 september 2020 
om 11:00 uur in de Kathedrale Basiliek 
Sint Bavo te Haarlem. Ik zal de pries-
terwijding ontvangen tijdens de Pontifi-
cale Eucharistieviering door de handen 
van ons bisschop Mgr. dr. J.W.M. Hen-
driks. 

De situatie rond de corona is sinds juni 
helaas niet beter geworden, daarom 
kan men in de kathedraal maar een 
beperkt aantal mensen ontvangen. 
Deelnemen aan de wijdingsplechtigheid 
in de kathedraal kan dan ook uitsluitend 
op uitnodiging. Het is echter voor ieder-
een mogelijk om de wijdingsplechtig-
heid live te volgen via internet. De stre-
aming van de wijdingsplechtigheid kan 
men vinden op het YouTubekanaal Ka-
thedraal TV.  

Vanwege de recente stijgingen van co-
ronabesmettingen is de kans dat mijn 
familie en de gasten uit Kroatië komen 
gering, maar ik blijf hopen voor het bes-

te. Als er iemand is die de gastvrijheid 
aan een van de gasten uit Kroatië wil 
verlenen kan hij mij benaderen op mijn 
e-mail adres p.mikel.palic@gmail.com. 
Ofschoon de kans groot is dat zij niet 
kunnen komen, wil ik voorbereid zijn op 
de slechtste als de beste versie.  

Ik zal de eerste H. Mis opdragen in de 
Mariakerk te Bussum op Zondag 27 
september om 10:00 uur. De week 
daarop, 4 oktober, zal ik de H. Mis op-
dragen in de kerken te Huizen en te 
Blaricum en op 11 oktober zal ik om 
9.30 uur de H. Mis opdragen in Sint 
Vitus te Naarden. Het is uiterst belang-
rijk zich voor deze vieringen bij de res-
pectievelijke secretariaten van te voren 
aanmeldt want de plekken zijn gelimi-
teerd.  

Ik vraag ook uw gebed in deze laatste 
voorbereidingsperiode zodat ik mijn 
aandacht kan richten op Jezus Christus 
en de wijding zelf en dat ik mij niet ver-
lies in de zorgen die deze tijd met zich 
meebrengt. Van harte bedankt hiervoor!  

Diaken Mikel Palić

mailto:p.mikel.palic@gmail.com
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Afscheid van Rineke Blaauwgeers 

Na zich 25 jaar met hart en ziel te 
hebben ingezet voor de parochiege-
meenschap van de Maria kerk en la-
ter ook in het bestuur van de parochie 
van de H. Drie-eenheid, heeft Rineke 
aangegeven haar taken binnen de 
parochie te zullen beëindigen.  

Op verschillende wijzen is Rineke ac-
tief geweest op velerlei terreinen. Met 
passie en overgave heeft ze gewerkt 
om de gemeenschap van met name 
de Maria kerk te bevorderen en in 
stand te houden. Niets was haar te 
veel, en er kon altijd een beroep op 
haar worden gedaan. 

Zoals iedereen weet heeft Rineke 
zich onder meer ook ingezet voor de 
bijeenkomst ‘meetafelen’. Zij heeft te 
kennen gegeven om met deze activi-
teit door te willen gaan en dat zal ze-
ker op prijs worden gesteld. 

Wij danken Rineke voor haar grote 
inzet, bij haar bestuurlijke taken en 
haar werkzaamheden binnen het lo-
catieteam en voor alles wat zij voor 
de parochie heeft gedaan. Wij wen-
sen haar alle goeds voor de toe-
komst. 

 Het parochiebestuur

25 Jaar  

In 1990 kwam ik met mijn gezin in Bus-
sum wonen. Via via kwamen we terecht 
bij de Mariaparochie. We woonden de 
gezinsvieringen bij en al snel nam ik 
deel aan de werkgroep Gezinsvieringen 
en toen onze zoon Mark zijn eerste 
communie ging doen, werd ik lid van de 
werkgroep Eerste Communie. Ik werd 
een betrokken vrijwilliger. Ik vond het 
belangrijk om activiteiten te ontplooien 
voor de jeugd; niet alleen omdat mijn 
kinderen tot de doelgroep behoorden, 
maar vooral omdat de jeugd de toe-
komst is voor de parochie. Daarnaast is 
het werken met kinderen enorm inspire-
rend en dwong het mij om voortdurend 
na te denken over mijn geloof en over 
hoe ik daarin sta. 

Zo raakte ik steeds meer betrokken bij 
de parochie en namen de werkzaam-
heden/taken bijna ongemerkt toe. Van 
kinderpastoraat, platform Jeugd en 
Jongeren, Platform Catechese, Plat-
form Liturgie, werkgroep Kinderneven-
dienst, kindje wiegen, kinderpagina, 

kinderkoor, meetafelen, concertwerk-
groep tot Parochievergadering, Locatie-
team en Parochiebestuur. 

Gedurende de jaren wisselden de taken 
binnen het bestuur; in mijn laatste be-
stuursperiode had ik de portefeuille 
personeelszaken en vrijwilligers, een 
uitdagende taak. 

Binnen de Mariakerk was ik de laatste 
jaren verantwoordelijk voor facilitaire 
zaken en het beheer van de gebouwen. 

Een scala aan werkzaamheden, de 
meeste leuk, inspirerend en bevredi-
gend, sommige wat minder. Met veel 
plezier denk ik terug aan de (me-
de)organisatie van de verschillende 
concerten die hebben plaatsgevonden 
in onze kerk, niet alleen concerten 
rondom ons Steinmeijerorgel, maar ook 
concerten die werden gegeven door 
derden: externe muziekgezelschappen 
en koren. Velen van hen kwamen ieder 
jaar terug. 
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Meerdere fusies hebben er plaatsge-
vonden en daarmee veranderde telkens 
de naam van de parochie. Van samen-
werkende parochies Bussum-
Hilversumse Meent via Parochie van de 
Heilige Maria naar parochie van de Hei-
lige Drieëenheid locatie Mariakerk. Ook 
de structuur van de parochie verander-
de, maar de mensen bleven en samen 
hielden we de Mariaparochie gaande. 
Een warme en gastvrije parochie waar 
iedereen welkom is en waar vele vrijwil-
ligers hun werkzaamheden met veel 
enthousiasme en bezieling verrichten. 

In de loop der tijd heb ik ook veel voor-
gangers meegemaakt, ieder met zijn 
eigen persoonlijkheid. Met name aan 
pastor Fritschy heb ik veel warme her-
inneringen, we hebben heel veel mee-
gemaakt met elkaar. 

Zo gingen er 25 jaren voorbij. 

En dan gebeuren er dingen die mij aan 
het denken hebben gezet en die de 
vraag opriepen ga ik nog door op deze 

manier. De coronatijd verschafte de 
benodigde rust om alles op een rijtje te 
zetten. Na lang wikken en wegen heb ik 
besloten mijn werkzaamheden als vrij-
williger te beëindigen. 

Alleen mijn werkzaamheden voor de 
werkgroep meetafelen blijf ik doen, zo-
dra dat weer mogelijk is. 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk 
bedanken met wie ik de afgelopen jaren 
als vrijwilliger heb gewerkt. Bedankt 
voor alle steun, een luisterend oor, de 
warme belangstelling, de op- en aan-
merkingen en de (opbouwende) kritiek. 
Ik denk dat ik er een beter mens door 
geworden ben. 

Natuurlijk blijf ik gewoon parochiaan en 
blijven we elkaar tegenkomen zondag 
in de Mariakerk of ergens anders in 
Bussum. 

Rineke Blaauwgeers

 

Oecumenisch Avondgebed voor Vrede in de Vredesweek 

Op woensdag 23 september is er om 
19.30 uur in de Mariakerk een oecu-
menisch Avondgebed voor Vrede rond 
het thema van de Vredesweek ‘Vrede 
verbindt verschil’. Wij staan stil bij het 
wonder van echte vrede: vrede kan pas 
verbindend zijn wanneer we verschillen 

niet zozeer als hindernis maar vooral 
als verrijkend kunnen ervaren. En wij 
bidden voor elkaar om die echte Vrede. 

U bent van harte welkom! 

Oecumenische Werkgroep Avondge-
bed voor Vrede

 

 

 

 

 

 

 



 
  

8 
 

  

Bijeenkomst Dekenaat Gooimeer 

Op 10 augustus jl. vond in Naarden de 
eerste dekenale bijeenkomst van het 
Dekenaat Gooimeer plaats. Na ont-
vangst met koffie en een gebakje gin-
gen we naar de St. Vituskerk voor het 
avondgebed. Aansluitend hebben we 
gezamenlijk gegeten in de grote zaal 
beneden in de pastorie. Dit alles natuur-
lijk met in achtneming van de anderhal-
vemeterregel.  

Aanwezig waren pastoor Jan Vriend uit 
Laren, pastoor Sandor Koppes uit Alme-
re, kapelaan Henk Versteeg van de Hil-
versumse Meent. De emeriti priesters 
Pater Wijnand van Wegen uit Huizen, 

pastoor Jan Willems uit Blaricum en 
pastoor Michi Costa uit Naarden. De 
diakens Henk Veldhuis uit Laren, Ton 
Hekkenberg uit Huizen, Paul Leferink uit 
Zeewolde en Mikel Palić uit Blaricum. 
Kapelaan Raymond Maars uit Almere 
was verhinderd en kapelaan Andrea 
Geria uit Blaricum was met vakantie. 

Het was een bijeenkomst waarin we het 
nuttige met het aangename op een 
goede manier hebben gecombineerd. 

Pastoor Carlos Fabril 
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Verdieping 

Marta en Maria - luisteren naar de 
stem in ons (Lees: Lucas 10) 

Marta en Maria zijn twee kanten in ons. 
Maria zonder Marta zou alleen maar 
vroom om onszelf heen draaien bete-
kenen, een spiritueel narcisme. Marta 
zonder Maria leidt snel tot activisme, 
jezelf bewijzen door werk, door behulp-
zame naastenliefde, die echter her-
haaldelijk de behoeften van de ander 
uit het oog verliest. Ook in ons is Marta 
waarschijnlijk sterker ontwikkeld. Zij 
beschikt over betere argumenten. Ook 
in ons klinkt de stem luider om iets te 
doen waarmee je voor de dag kunt ko-
men, wat resultaat heeft. Als we het 
wagen om als Maria gewoon de stilte 
op te zoeken en bij de Heer te zijn om 
te horen wat Hij ons te zeggen heeft, 
dan weerklinkt in ons binnenste direct 
de stem van Marta: ‘Doe toch eens iets 
nuttigs. Er is zoveel te doen. Hoe kun je 
er nu bij gaan zitten en je tijd verspillen 
met bidden en mediteren!’ 

Dan moet Jezus het ook bij ons voor 
Maria opnemen. Maria laat Jezus aan 
het woord komen. Ze verwacht van Je-
zus dat Hij haar iets nieuws en belang-
rijks te zeggen heeft. Ik ken veel goede 
christenen die niet alleen veel werken, 
maar die in hun vroomheid ook steeds 

voor zichzelf en voor anderen met iets 
voor de dag willen komen. Ze bidden 
veel gebeden, ze leveren ook op gods-
dienstig gebied hun bijdrage, maar ze 
geven Jezus niet eens de kans om zelf 
aan het woord te komen. Ze weten im-
mers alles al wat Jezus wil. Het komt er 
voor hen alleen op aan zoveel mogelijk 
gebeden of goede werken te verrichten, 
om daarna trots achterover te kunnen 
leunen. In de geestelijke oefeningen 
gaan we als Maria aan de voeten van 
Jezus zitten en luisteren wat Hij ons wil 
zeggen. Misschien horen we alleen 
zwijgen. Misschien komen we alleen 
onze eigen onrust of leegte tegen. 
Maar juist wanneer we met onze leegte 
worden geconfronteerd, kan ineens 
Gods stem nieuw in ons klinken. 

Daarom wil ik u uitnodigen de volgende 
dagen bewust tijden van stilte te reser-
veren waarin u luistert of God u in uw 
binnenste iets wil zeggen. En als u 
niets hoort, stop er dan niet mee. God 
spreekt niet direct. Hij wacht totdat het 
in ons hart stil is geworden zodat zijn 
woord ook werkelijk gehoord kan wor-
den. 

(Uit: Anselm Grün: ‘Met hart en zin-
nen’.)

 

Uitstellen van de lezing van Mgr. W.J. Eijk 

In klankkleur nr. 2 van maart jl. hebben 
wij een vooraankondiging gedaan van 
een lezing van Mgr. dr. W.J. Eijk. De 
titel was: Euthanasie en palliatieve 
zorg, de mogelijkheden en onmogelijk-
heden binnen de katholieke kerk. 

Deze lezing hebben wij moeten afzeg-
gen i.v.m. de bekende coronasituatie. 

Zodra er weer mogelijkheden zijn om 
voor een lezing bij elkaar te komen zul-
len wij een nieuwe afspraak maken. 

Van uitstel komt geen afstel! 

 

Pastoor Carlos, Jaap de Bruijn, Rita en 
Pieter Pouw
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Aankondiging Vredesdienst 2020 

Al vele jaren hebben we de goede ge-
woonte om in september een oecume-
nische Vredesdienst te vieren. Dit jaar 
is dat op 20 september, aanvang 10.30 
uur (onder voorbehoud). Voor deze vie-
ring is de Wilhelminakerk van de Pro-
testantse Gemeente Bussum (PGB) 
aan de beurt. Voorgangers zijn: Ds. 
Nico den Bok (PGB) en Martijn Vis 
(Apostolisch Genootschap). Muzikale 
medewerking wordt verleend door Ro-
zemarijn Berends en Iet Vermunt. 

‘Corona’ heeft voor bijzondere omstan-
digheden gezorgd, maar die zijn inmid-
dels zo, dat grote groepen mensen bij-
een kunnen komen onder inachtneming 
van de gebruikelijke regels (zoals 1 1/2 
meter afstand bewaren). De Wilhelmi-
nakerk valt onder de verantwoordelijk-
heid van het Crisisteam van de PGB, 
dat eind juni de intentie heeft uitgesp-
roken om vanaf september – als er 
geen nieuwe virusuitbraak komt en de 
huidige maatregelen in de regio van 
kracht blijven – weer ‘gewone’ eredien-
sten te houden (niet langer onlinedien-
sten te verzorgen). In dit perspectief is 
de Werkgroep Oecumenische Vierin-
gen met de voorbereiding van de Vre-
desdienst begonnen. Concreet bete-
kent dit, dat de dienst gehouden zal 
worden volgens de spelregels voor vei-
ligheid die voor het Wilhelminakerkge-
bouw opgesteld worden (‘Gebruiks-
plan’). Van deze spelregels zult u tijdig 
op de hoogte gebracht worden.  

 Niet alleen vanwege deze omstandig-
heden, maar ook vanwege de inhoud 
belooft het een bijzondere dienst te 
worden. We sluiten aan bij het thema 
dat voor deze dienst is aangereikt van-
uit de landelijke kerk: ‘Vrede verbindt 
verschil’. Gekozen is voor een bekende 
Bijbeltekst: In Christus is Jood noch 

Griek, besnedene noch onbesnedene, 
man noch vrouw, slaaf noch vrije, bar-
baar of Skyth (Kol 3:11). In deze tekst 
wijst Paulus naar allerlei verschillen, die 
nog altijd in onze samenleving bestaan 
en mensen van mensen scheiden. In 
de afgelopen maanden hebben we een 
kostbare ervaring opgedaan, want hoe 
hard corona mensen ook treft, het treft 
hen zonder aanzien des persoons en 
wijst zo op een medemenselijkheid die 
dwars door al die verschillen heen 
breekt. Ook Paulus wijst naar een kost-
bare mogelijkheid van verbroedering; 
hij zegt dat mensen, bij alle verschillen 
die hen scheiden, één zijn in Christus. 
Wat bedoelt hij daarmee? Ligt hier in-
derdaad een kans om bij alle verschil-
len in cultuur en beschaving, verbinding 
te zoeken en vrede te vinden? 

In de dienst komen elementen vanuit 
verschillende christelijke tradities sa-
men; zullen allerlei bekende en minder 
bekende liederen gezongen worden; is 
er speciale muziek en een moment 
voor de kinderen. Zet u de dienst alvast 
in uw agenda – in de kerkbladen en/of 
nieuwsbrieven zult u er begin septem-
ber meer over lezen. 

Namens de voorbereidingsgroep,  
Ds. Nico den Bok
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Voorjaar 2020 

Een jongeman uit Waalwijk doet zijn 
verhaal. Hij laat weten dat zijn beide 
ouders, kort na elkaar, overleden zijn 
aan het Corona virus en wat dit doet 
met de nabestaanden. 

Twee zussen uit Zeewolde vertellen dat 
hun moeder aan de Corona is gestor-
ven. Op de dag van haar begrafenis 
werd ook de vader door het virus ge-
troffen en kwam op de IC terecht. De 
begrafenis van moeder kon daarom op 
die dag niet doorgaan. Een week later 
overleed ook hun vader. 

Een kok uit een ziekenhuis in Harder-
wijk doet ontroerd zijn verhaal: Een 
jongen, liggend op de IC met Corona, 
had gevraagd of de kok een appeltaart 
kon bakken. Daar had hij zo’n zin in. 
Natuurlijk had de kok ervoor gezorgd 
en de jongen had ervan gesmuld. Een 
dag of wat later was ook de jongen aan 
het virus bezweken. 

Een man uit Heerde loopt over het 
kerkhof aldaar en vertelt een toevallige 
bezoeker dat er, in de tijd van één 
maand, zeven mensen van het koor 
“De Hofzang”, waarvan hij deel uit-
maakt, door het virus dodelijk getroffen 
zijn en daar begraven liggen. 

Enkele, intrieste voorbeelden uit een 
reeks verhalen waar we allemaal wel 
over mee kunnen praten. Waaruit ge-
bleken is dat, ook hier, het virus veel 
slachtoffers gemaakt heeft. De schrik 
zit er dan bij velen goed in. Het is het 
gesprek van de dag geworden. 

Spookverhalen doen ook gretig de ron-
de want niemand weet er raad mee en 
leeft in het ongewisse. Na alle drasti-
sche maatregelen, noodgedwongen 
genomen, is er weer sprake van een 

aantal versoepelingen. Dit op hoop van 
zegen. 

Echter, er blijven voorlopig ook regels 
van kracht: Afstand houden van elkaar, 
anderhalve meter. Van handen schud-
den is nog geen sprake. De gewoonte 
van het geven van drie zoenen aan el-
kaar kon wel eens voorgoed tot het ver-
leden behoren. Het wordt voor ieder 
van ons een andere wereld. Daar zul-
len we allemaal de pijn van ervaren en 
dat is wereldwijd het geval. De econo-
mie die op instorten staat. Mensen die 
hun bedrijf naar de knoppen zien gaan. 
Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. 
Mensen die door deze crisis gestrest 
zijn geraakt, eenzaam zijn geworden. 
Vervreemd van elkaar door de periode 
van isolatie. Dan nog al die mensen 
die, met gevaar voor eigen leven, door 
hun werk op scherp hebben gestaan en 
toe zijn aan hun broodnodige rust. 

Wij kunnen slechts op afstand iets voor 
elkaar betekenen in de zin van troost of 
bemoediging. Niemand weet hoelang 
dit nog kan duren, maar dat dit alles 
offers van ons zal vragen staat wel 
vast. Naast alle menselijke inspannin-
gen en vindingrijkheid is het misschien 
slechts God alleen die, wereldwijd, uit-
komst kan bieden. Het tij kan keren. 

Laten wij daarom, vol vertrouwen, tot 
Hem blijven bidden en vooral de moed 
niet verliezen! 

Corrie Bloks – van der Maeden 
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Eerste Heilige Communie 2020 

Vorig jaar in oktober zijn 20 enthousias-
te communicanten, een groep in de Vi-
tuskerk en een groep in de Mariakerk, 
aan de slag gegaan om zich te laten 
voorbereiden op de Eerste Heilige 
Communie. We waren al een heel eind 
onderweg toen corona roet in het eten 
gooide. 

Dit betekende een abrupt einde aan de 
voorbereidingen. Geen bijeenkomsten 
meer, geen Palmpaasstokken maken 
en geen feestelijke Palmpaasviering. 
En uitstel van ons bezoek aan het Hei-
ligdom van Onze Lieve Vrouwe Ter 
Nood in Heiloo. En het ergste van alles: 
GEEN Eerste Heilige Communie!  

We zijn een paar maanden verder. Ge-
lukkig zijn de kerken op zondag weer 
open en hebben we wat meer bewe-
gingsruimte gekregen. In beide kerk-
gemeenschappen begon het te kriebe-
len om met de communicanten het tra-
ject weer op te pakken en hebben we al 
- voorzichtig - 2 data vastgesteld waar 
de Eerste Heilige Communie voor onze 
communicanten plaats kan vinden. In 
de Vituskerk hopen we dit feest te vie-
ren op zondag 4 oktober om 12.00 uur 
en in de Mariakerk zal dit feest plaats 
vinden in het weekend van 24/25 okto-
ber. 

Tijdens de periode waar we niet bij el-
kaar konden komen hebben we gepro-
beerd om zo goed mogelijk het contact 
te onderhouden en zijn de ouders thuis 
met de kinderen verder gegaan met het 
voorbereidingsproject.  

Gelukkig konden we voor de grote va-
kantie toch nog een keer bij elkaar ko-
men voor een extra gezellige middag. 

Ze moeten nu langer wachten voordat 
ze Het feest van hun Eerste Heilige 

Communie kunnen vieren, maar waar 
je lang op moet wachten wordt ook heel 
speciaal. 

We willen graag het traject met hen 
af  maken en we hopen dat ondanks de 
lange onderbreking de communicanten 
uiteindelijk terug kunnen kijken op een 
mooi en onvergetelijk feest. 

Eerste Heilige Communie 2020 / 2021 

In de Mariakerk starten wij altijd al in 
september met een ouderavond, maar 
de werkgroep heeft besloten om niet 2 
trajecten door elkaar te willen laten lo-
pen. Vandaar dat de jongeren die nu in 
groep 4 zitten en ongeveer 8 jaar zijn 
geen uitnodiging ontvangen. Die hou-
den jullie tegoed voor volgend jaar. 

Mocht u geen jaar willen wachten dan 
is er ook de mogelijkheid om uw kind 
mee te laten doen in de Vituskerk. Bij 
genoeg inschrijvingen start de Vitus-
kerk na de herfstvakantie met een 
nieuwe groep communicanten. De in-
formatieavond voor de ouders is op 
maandag 5 oktober om 20.00 uur in de 
pastorie van de Vituskerk. 

De uitnodiging volgt binnenkort, maar 
mocht u geen uitnodiging ontvangen 
hebben en uw kind wel mee willen laten 
doen dan bent u natuurlijk van harte 
welkom. 

Wilt u deze avond bijwonen en geen 
uitnodiging hebben ontvangen of heeft 
u vragen dan graag even contact op-
nemen met Mariette van den Heuvel 
06-39621177 

Hartelijke groet namens 

Karin en Roos (Mariakerk) 
Mariette (VItuskerk)
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Eucharistisch wonder 

In 1996 vond er een wonderbaarlijk Eu-
charistisch mirakel plaats in het aarts-
bisdom Buenos Aires, Argentinië, waar 
de huidige paus Franciscus hulpbis-
schop was onder kardinaal Quarracino. 
Mgr. Bergoglio heeft een foto gemaakt 
van dit mirakel en het laten onder-
zoeken; de resultaten waren verba-
zingwekkend. 

Om 7.00 uur ’s avonds op 18 augustus 
1996, las pater Alejandro Pezet de H. 
Mis in een katholieke kerk in het han-
delscentrum van Buenos Aires. Toen 
hij klaar was met het uitdelen van de H. 
Communie kwam er een vrouw naar 
hem toe en zei dat ze een weggewor-
pen hostie had gevonden op de kaar-
senstandaard achter in de kerk.  

Toen pater Alejandro naar de aange-
wezen plek ging, zag hij de ontheiligde 
hostie. Daar hij niet in staat was de 
hostie te consumeren, deed hij het in 
een bakje water en zette het in het ta-
bernakel van de kapel van het Heilig 
sacrament. Op maandag 26 augustus, 
toen hij het tabernakel opende, zag hij 
tot zijn grote verbazing dat de hostie 
was veranderd in een bloederige sub-
stantie.  

Hij informeerde Jorge Bergoglio (nu 
paus Franciscus, toen hulpbisschop), 
die de opdracht gaf om de hostie op 
professionele wijze te fotograferen. De 
foto’s werden genomen op 6 septem-
ber. Ze laten duidelijk zien dat de hos-
tie, die een stukje bloederig vlees was 
geworden, beduidend in grootte was 
toegenomen.  

Verscheidene jaren bleef de hostie in 
het tabernakel en de hele zaak werd 
strikt geheim gehouden. Daar de hostie 
geen zichtbare ontbinding vertoonde 
besloot Kardinaal Bergoglio (die in die 

tijd Aartsbisschop was geworden) om 
het wetenschappelijk te laten onder-
zoeken. Op 5 oktober 1999, in aanwe-
zigheid van vertegenwoordigers van de 
kardinaal, nam dr. Castanon een staal 
van het bloederige stukje en zond het 
naar New York voor analyse. Daar hij 
het onderzoek niet wilde beïnvloeden, 
informeerde hij bewust het team van 
onderzoekers niet over de herkomst 
(de bron van het staal werd geheim ge-
houden voor wetenschappers). Eén 
van de wetenschappers was dr. Frede-
ric Zugiba, de bekende hartspecialist 

en forensisch patholoog. Hij stelde vast 
dat de geanalyseerde substantie echt 
vlees en bloed was met menselijk DNA. 
Zugbia getuigde dat “het geanalyseer-
de materiaal een deel is van de hart-
spier die wordt gevonden in de linker 
hartkamer, dicht bij de hartkleppen. 
Deze spier is verantwoordelijk voor het 
samentrekken van het hart. Er moet in 
gedachte worden gehouden dat de lin-
ker hartkamer bloed pompt naar alle 
delen van het lichaam. Deze hartspier 
is in een ontstoken toestand en bevat 
een groot aantal witte bloedlichaam-
pjes. Dit wijst erop dat het hart levend 
was op het moment dat het staal was 
genomen, daar witte bloedlichaampjes 
afsterven buiten een levend organisme. 
Ze vereisen een levend organisme om 
hem te laten leven. Dus wijst hun aan-
wezigheid erop, dat het hart leefde toen 
het staal werd genomen. En wat meer 
is, de witte bloedlichaampjes waren in 
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het weefsel doorgedrongen, hetgeen er 
verder op wijst dat het hart onder ern-
stige spanning stond alsof de eigenaar 
zwaar geslagen was op de borst.” 

Twee Australiërs, journalist Mike Wil-
lesee en advocaat Ron Tesoriero, wa-
ren getuigen van deze proef. Zij wisten 
waar het staal vandaan kwam en ze 
waren verbluft door het getuigenis van 
dr. Zugiba. Mike Willesee vroeg de we-
tenschapper hoe lang de witte bloedli-
chaampjes in leven zouden zijn geble-
ven wanneer ze van een stuk menselijk 
weefsel waren gekomen dat in water 
had gelegen. Ze zouden na enige mi-
nuten opgehouden hebben te bestaan. 
De journalist vertelde toen aan de dok-
ter dat de bron van het staal eerst ge-
durende een maand was bewaard in 
gewoon water en dan voor nog eens 
drie jaar in een bakje gedistilleerd wa-
ter; pas toen was er een staal genomen 
voor de analyse. Dr. Zugiba wist zich 
geen rekenschap te geven voor dit feit. 
Er was geen wetenschappelijke verkla-
ring voor, zei hij. Dr. Zugiba vroeg ge-
passioneerd: “Jullie moeten mij één 
ding verklaren; als dit staal van een 
persoon komt die dood was, hoe kon 
het dan dat tijdens mijn onderzoek de 
cellen van het staal bewogen en klop-
ten? Als het staal komt van iemand die 
stierf in 1996, hoe kan het dan nog le-
ven?” Toen informeerde Mike Willesee 
dr. Zugiba dat het geanalyseerde staal 
van een geconsacreerde hostie kwam 
(wit, ongedesemd brood) die op myste-
rieuze wijze veranderd was in bloede-
rig, menselijk vlees. Verbaasd door de-
ze informatie antwoordde dr. Zugiba: 
“Hoe en waarom een geconsacreerde 
hostie zijn karakter zou veranderen en 
levend menselijk vlees en bloed wordt 
zal een onverklaarbaar mysterie blijven 
voor de wetenschap.” 

Toen regelde dr. Ricardo Castanon 
Gomez het zó dat het mirakel van het 
laboratorium van Buenos Aires werd 
vergeleken met het verslag van het la-
boratorium over het wonder van Lanci-
ano (noot van de vertaler: in Lanciano 
gebeurde het rond het jaar 700 een 
vergelijkbaar Eucharistisch mirakel, 
hetgeen door de Kerk is erkend. De in 
vlees veranderde hostie is daar nog 
steeds te zien). Ook hier werd de oor-
sprong van het staal niet bekend ge-
maakt. De experts die de vergelijking 
maakten kwamen tot de conclusie dat 
de twee verslagen van de laboratoria 
moeten zijn gemaakt van de stalen die 
van dezelfde persoon waren genomen. 
Ze rapporteerden verder dat beide sta-
len een AB positief bloedtype hadden. 
Ze zijn beide karakteristiek voor een 
man die in het Midden-Oosten is gebo-
ren. 

Alleen geloof in de buitengewone han-
deling van een God geeft een redelijk 
antwoord, een geloof in God die ons 
bewust wil maken dat hij werkelijk aan-
wezig is in het mysterie van de H. Eu-
charistie. Het Eucharistisch mirakel in 
Buenos Aires is een buitengewoon te-
ken dat door de wetenschap is onder-
zocht. Hierdoor wil Jezus in ons een 
levendig geloof opwekken in Zijn wer-
kelijke aanwezigheid in de Eucharistie. 
Hij herinnert ons eraan dat Zijn aanwe-
zigheid wérkelijk is en niet symbolisch. 
Alleen met de ogen van het geloof zien 
we Hem onder de gedaante van het 
geconsacreerde brood en wijn. We zien 
Hem niet met onze lichamelijke ogen 
daar Hij aanwezig is in Zijn verheerlijkte 
mensheid. In de Eucharistie ziet en 
bemint Jezus ons en verlangt Hij ons te 
redden. 
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Jubileum met zwart randje 

Stichting Kinderen in Nood uit Bussum 
bestaat op 4 september a.s. 30 jaar. 
Wat ooit gestart is als een mooie een-
malige actie is uitgegroeid tot een in-
middels grote nationale stichting van 
internationaal formaat. De stichting 
helpt maandelijks duizenden kinderen 
en gezinnen die in een absolute nood-
situatie verkeren en wordt ondersteund 
door zo’n 65 vrijwilligers en bestuursle-
den die dit allen belangeloos doen.  

De nood in de landen waar de stichting 
Kinderen in Nood komt, is nog steeds 
erg groot en zonder deze hulp uitzicht-
loos. Uiteraard is er steun van de Euro-
pese gemeenschap, maar deze beperkt 
zich tot het verbeteren van de infra-
structuur en de hulp aan grote maat-
schappelijke projecten. De zorg voor 
(wees)kinderen, gehandicapten en ou-
deren is beperkt tot nihil.  

Met hulp van buitenlandvertegenwoor-
digers ter plaatse is de stichting in staat 
om hulp tot in de poriën van een land te 
bieden: waar anderen het af laten we-
ten, komt Kinderen in Nood te hulp. 
Kleding, schoenen, bedden, jassen, 
ziekenhuismaterialen, schoolmeubelen 
etc., die kinderen gedurende de dag 
nodig hebben om zich aan de armoede 
te kunnen onttrekken, worden ter plek-
ke gebracht. Het motto: ‘Geen kind zou 
in armoede moeten leven’, staat bij de-
ze stichting hoog in het vaandel. 

In september wordt stilgestaan bij het 
30-jarig jubileum; er komt een jubile-
umboek uit en een CD, ingezongen 
door de Naardense volkszanger Sjaak 
Ranzijn. In deze maand zal er vanuit 
Bussum een trio-transport (truck 219-
220 en 221) naar Hongarije en Oekra-
ine vertrekken. 

Het is echter niet alles rozengeur en 

maneschijn. Onvoorzien en onver-
wachts hebben 3 van de 5 bestuursle-
den te kennen gegeven om gezond-
heidsreden te moeten stoppen. Het ver-
trek van de drie bestuursleden legt een 
zeer zware wissel op de stichting. Al 
jaren is men drukdoende om verster-
king te vinden. Nu dit lastig blijkt, is 
men mogelijk genoopt om de stichting 
op te heffen.  

De stichting zal het wellicht nog weten 
te rekken tot 1 januari 2021, maar zon-
der een passende oplossing zal het 
einde stichting Kinderen in Nood zijn. 
Het besluit om de stichting op te heffen 
wordt op 1 november a.s. genomen. 

Bestuur en andere vrijwilligers doen 
daarom een dringend beroep op de 
Gooise gemeenschap om zich kandi-
daat te stellen voor een (onbezoldigde) 
bestuursfunctie. De in te vullen rollen 
houden direct verband met Voorzitter-
schap, Penningmeester, Logistiek & 
Opslag en Social Media.  

Voor meer informatie betreffende de 
stichting en contact: 

www.kindereninnood.nl en 
www.facebook.com/stichtingkinderenin
nood 

N.b.: Het voortbestaan van Stichting 
Kinderen in Nood (SKIN) is voorlopig 
gegarandeerd. Na een noodkreet enke-
le weken terug hebben zich meerdere 
mensen gemeld, die bereid zijn om het 
bestuur weer op volle sterkte te krijgen. 

De redactie 
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Liturgisch rooster 

Let op: Voor het bijwonen van een viering dient u vooraf te reserveren! 

zaterdag 5 september   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 6 september  -  23e zondag door het jaar   

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 

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 

zaterdag 19 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 20 september  -  25e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

woensdag 23 september   

Maria 19:30 uur Avondgebed voor Vrede Parochianen 

zaterdag 26 september     

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Priesterwijding 

zondag 27 september  -  26e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur 
Eucharistie 
Eerste Eucharistie van Mikel Palic 

Kapelaan M. Palic 

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

zaterdag 3 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 4 oktober  -  27e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

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

Vitus 12:00 uur 1e Communie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 10 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 11 oktober  -  28e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Kapelaan M. Palic 
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zaterdag 17 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 18 oktober  -  29e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zaterdag 24 oktober     

Maria 17:00 uur 1e Communie Pastoor C. Fabril 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 25 oktober  -  30e zondag door het jaar   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 

zaterdag 31 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 1 november  -  Allerheiligen   

Maria 10:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

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

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

Reserveren om een H. Mis bij te wonen 

• 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! 

 

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. 
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Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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. 

 

 

Lourdesgrot Vaals 

 

Vaalserbos,Gemmenicherweg,Vaals 

De Lourdesgrot werd in 1934 gebouwd en kerkelijk ingezegend. In 1990 kreeg de 
grot een grote uitbreiding met kruiswegpark en Calvariegroep. Het complex ligt op 
een hoogte van 289 meter boven AP en is daarmee waarschijnlijk het hoogst gele-
gen heiligdom van Nederland. 
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Onze nieuwe bisschop mgr. Hendriks 

 

Foto : Wim Koopman 
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Vitusklanken  

We missen de zondagse Hoogmis in al zijn glorie! 

Nu we weer samen de H. Eucharistie 
kunnen vieren, lijkt het ‘normale’ wat 
terug te keren. Dat lijkt misschien zo, 
maar dat is het helaas niet. (lees ook 
het Coronaprotocol op de website van 
het bisdom en op onze eigen website) 

• Het koor kan en mag helaas niet op 
volle sterkte zingen vanwege de on-
derlinge afstand en ventilatie.  

• Veel banken zijn afgezet om de 
voorgeschreven onderlinge afstand 
te kunnen waarborgen.  

• Het ter communie gaan is een hele 
onderneming, zowel voor de kerk-
gangers, maar evenzo voor de pries-
ter. 

• Vanaf 12 september wordt in de Vi-
tus kerk ook weer een H. Mis op za-
terdag gehouden. 

• Men moet zich aanmelden om te 
kunnen deelnemen aan de H. Mis op 
zaterdag en/of zondag. Bel daar-
voor van maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
naar het parochiesecretariaat. 
(035-6931591) 

 

Dat aanmelden is echt noodzakelijk, 
omdat we zonder aanmelding geen 
controle hebben op wie er aanwezig 
zijn en hoeveel. Toeristen en vakantie-
gangers, die op de ‘bonnefooi’ binnen-
komen, proberen we toch zo goed mo-
gelijk te helpen. Iemand afwijzen, die 
niet is aangemeld, die we dan helaas 
moeten terugsturen, is voor allen heel 
pijnlijk.  

• Een lichtpuntje is er gelukkig wel. 
Inmiddels zijn ook een aantal bank-
jes uit de zijbeuken opengesteld 
voor kerkgangers. In de 12 extra 
bankjes kunnen 12 mensen zitten, of 
12 echtparen omdat die geen 1,5 
meter afstand hoeven te bewaren. 

• Volg s.v.p. de aanwijzingen bij bin-
nenkomst, communie en vertrek. Die 
zijn bedoeld om te voorkomen dat 
we allemaal door elkaar gaan lopen. 

 

Veel dank voor Uw medewerking en 
begrip. 

Het Locatieteam

 

Opbrengst collecte Libanon 

De collecte voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet / Libanon op zondag 16 
augustus heeft € 447,15 opgebracht. Hiervoor namens getroffenen onze hartelijke 
dank. 
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Familieberichten 

 

Door het doopsel zijn in de kerkgemeenschap opgenomen: 

 

 Mia Josefien Anouk Baars 
 Dies Maartje Emilie Heiligers 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 

 B.A.M.G. Goijarts op 91 jarige leeftijd 

 T.G.G. Christenhuis op 96 jarige leeftijd 

 F. Meester – Wirth op 83 jarige leeftijd 

 M.J.T. van Koppen op 89 jarige leeftijd 

 H.G.M. Erftemeijer – Stall op 90 jarige leeftijd 

 J.C.M. Lübbers – Duijnhouwer op 97 jarige leeftijd 

 K.L. Savenije – van Dongen op 103 jarige leeftijd 

 

 

 
 

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. 
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Mariaklanken 

Locatieteam Mariakerk 

Rineke Blaauwgeers stopt met bestu-
ren na 25 jaar! 

Velen van u kennen Rineke Blaauw-
geers die al in 1994 actief betrokken 
raakte bij onze geloofsgemeenschap. 
Na de 1e Communie van haar zoon sluit 
zij zich aan bij de werkgroep Gezinsvie-
ringen. Al gauw onderkende het toen-
malige bestuur o.l.v. pastor Ad Fritschy 
haar organiserende kwaliteiten en werd 
zij gevraagd om de 2-jarige opleiding 
Pastorale School te volgen. Vele jaren 
was Rineke voorzitter van het platform 
liturgie, heeft ze zich beziggehouden 
met het kinderkoor en elk jaar met kerst 
organiseerde zij het kerstspel bij Kindje 
Wiegen. 

Vanuit haar enthousiasme, kundigheid 
en organisatietalent werd zij gevraagd 
om zitting te nemen in het Parochie 
Bestuur. Vele jaren heeft zij mede rich-
ting gegeven aan de koers van de Ma-
riakerk.  

Nadat haar termijn erop zat deed Rine-
ke een stapje terug, maar bleef een 
actieve parochiaan. In tijden dat het 
nodig was werd er nooit tevergeefs een 
beroep op haar gedaan.  

Medio 2013 werd de fusie van onze 
hedendaagse parochie voorbereidt in 
de Bestuurlijke Personele Unie. Rineke 
zette wederom haar schouders er on-
der en vanuit deze B.P.U. werd zij be-
noemd tot bestuurslid in het huidige 
Parochie Bestuur. 

Al meer dan 25 jaar heeft zij zich met 
hart en ziel ingezet voor onze paro-
chiegemeenschap en wil zij nu haar tijd 
meer aan haar gezin besteden en een 
actieve rol spelen in het leven van haar 
kleinzoon.  

Onze dank is groot voor al haar inbreng 
en niet aflatende energie. 

Veranderingen in het locatieteam 

Na het vertrek van Rineke Blaauwgeers 
is het locatieteam naarstig op zoek ge-
gaan naar parochianen die zitting willen 
nemen in het locatieteam en medever-
antwoordelijk willen zijn voor het dage-
lijks reilen en zeilen van onze parochie. 

Het doet ons enorm veel plezier dat wij 
Lydia Elders-Hagen en Annelies Elfrink 
bereid hebben gevonden zich aan te 
sluiten. 

Er hebben al een aantal overleggen 
plaatsgevonden waar o.a. de taakver-
deling afgesproken is. 

• Frans Baneke is het aanspreekpunt 
voor m.n. onze dirigent Karin Kuij-
per-Bouwmeester als het gaat over 
de muziek in de vieringen. 

• Annelies Elfrink is het aanspreek-
punt v.w.b. Liturgie en het koor de 
B’Engeltjes. 

• Lydia Elders zal Gastvrij Mariakerk, 
waar o.a. de koffiegroep onder valt, 
voor haar rekening nemen. 

• Huub Baaij is het aanspreekpunt 
voor het onderhoud / facilitair van de 
gebouwen, onderhoudscommissie. 
 

Wilt u hen iets vragen of voorleggen 
dan kan dit altijd via een mailtje naar 
ons secretariaat 
sec.rkmariaparochie@outlook.com of 
spreek hen aan als zij achter in de kerk 
zijn. U herkent hen dan aan een loca-
tieteam badge. 

Het locatieteam
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Onderhoud Mariakerk 

In het voorjaar is in de Mariakerk on-
derhoud gepleegd.  

De langverwachte geluidsinstallatie is 
er gekomen! Voordat de aansluiting 
een feit was moesten er bedradingen 
getrokken worden. Hiervoor kwam een 
hoogwerker de kerk in. Een behoorlijke 
operatie. Het is indrukwekkend om te 
zien hoe er met pallet-delen een oprit-
gemaakt wordt voor z’n zwaar gevaar-
te! Met vereende krachten is hard ge-
werkt om e.e.a. tot stand te brengen. Er 
zijn op meerdere plekken in de kerk 
geluidsboxen geplaatst zodat op alle 
plaatsen in de kerk de sprekers goed 
verstaanbaar zijn. 

Heeft u al genoten van het veel betere 
geluid? 

Op verzoek van parochianen zijn ver-
schillende lampen verhangen in de kerk 
zodat het licht wat beter is en iedereen 

het liturgie-
boekje beter 
kan lezen en 
tenslotte is de 
gevel van de 
kerk schoon-
gespoten. 
Herkent u op 
de foto onze 
eigen Herman 
Ramaaker?  
 
Hij heeft samen met Schaapsound en 
ondersteuning van de fa. Post gezorgd 
voor al deze werkzaamheden. 

Ook in de Sloep is de geluidsinstallatie 
vernieuwd. Het geeft niet alleen een 
veel beter geluid, maar de gekozen ap-
paratuur is ook erg gebruiksvriendelijk. 

We hopen vele jaren plezier te mogen 
hebben van deze investering. 

 

Familieberichten 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Arnold van de Sandt, 89 jaar 
 Hendrika Koopmanschap, 86 jaar 
 Pieter Ansenk, 85 jaar 
 Maria Boonstra-Spruit, 93 jaar  
 Elisabeth Voogt, 85 jaar 
 Bernard Goijarts, 91 jaar 

 
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   06 52 095 788 

    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 

    Hr. H. Baaij   06 21 883 264 

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

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.maria@12move.nl 


