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Woordje van de pastoor
“Het volk dat ronddwaalt in het donker, heeft een groot licht gezien!”
(Js. 9,1)

Beste mensen,
Van oudsher noemen wij deze tijd de
donkere dagen voor Kerstmis. In deze
laatste weken van het jaar is het buiten
ook eerder donker. Dit jaar heeft deze
duisternis zich uitgebreid tot bijna alle
kanten van ons leven. Misschien heb je
verdrietige gebeurtenissen meegemaakt; heb je dierbaren verloren, heb
je tegenslag en eenzaamheid gekend,
of was je gewoon moe, onzeker of angstig. In ieder geval delen wij allemaal
een verlangen naar een nieuwe tijd,
een nieuwe toekomst en naar Licht en
Vrede.

Nu wij Kerstmis tegemoet gaan, geeft
God ons en de hele mensheid de genade om het mysterie van de Menswording van Zijn Zoon Jezus Christus
in de juiste betekenis van het woord te
gaan vieren! Niet uitbundig, niet in grote gezelschappen maar in totale eenvoud en heel kleinschalig. In de eenvoud en in de diepte van het gezinsleven, zoals Jozef en Maria, destijds het
wonder van het Kerstkind in de donkere
wereld meegemaakt hebben. Daar is
het Licht van Gods gerechtigheid op
aarde verschenen. Daar hebben de
herders, die in het open veld over hun
kudde waakten, zich in hun eenvoud
door het wonderbare licht dat aan hemel verscheen naar het Kerstkind laten
leiden om het wonder te aanschouwen;
het wonderbaarlijke Kind!

Het lijkt alsof bijna dit hele jaar 2020,
vanaf de Veertigdagentijd in maart,
donker is geweest. De coronacrisis
heeft ervoor gezorgd dat de wereld
voor de meeste mensen een plek van
blijvende duisternis en onzekerheid is
geworden.
Wat er in Amerika gebeurt voelen de
mensen in Afrika. Wat er in Azië gebeurt voelen de mensen in Europa,
enz. De wereld is ineens heel klein geworden en dit laat ons zien dat alle
mensen op deze wereld één grote familie kunnen vormen van broeders en
zusters onder één God, onze hemelse
Vader. Wat met sommigen van ons gebeurt heeft uiteindelijk effect op ons
allemaal. De beperkingen waarmee wij
en ieder andere mens dit jaar geconfronteerd werden —van veel willen en
weinig kunnen— maakten de mens
bewust van de realiteit van zijn kleinheid. Maar tegenover de kleinheid van
de mens staat de grootheid van God.
Hij is bereid de mens te helpen waar hij
Hem nodig heeft of daar waar hij God
in zijn leven toelaat!

Beste mensen, onze wereld, de mensheid en wijzelf hebben dit wonder weer
nodig. Versier je huis voor Kerstmis!
Zet een kerststal neer! Laat je huisgezin een warme plek worden waar dit
Kind, de Zoon van God, zijn intrek kan
nemen! Maar versier vooral je hart.
Maak daar een heerlijk en toegankelijk
kribbetje van, waar het Kerstkind, de
Vredevorst, neergelegd kan worden en
vier Kerstmis! Want Kerstmis betekent
licht, vrede, leven en een nieuw begin!
Van harte Zalig Kerstmis gewenst aan
u en al uw dierbaren.
Met een hartelijke groet,
Pastoor Carlos Fabril
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Van de bestuurstafel
Onze Kerk in coronatijd

Aanpassing coronamaatregelen

We leven in een onzekere tijd. Het lijkt
wel of de regels rondom het coronavirus iedere week veranderen. Ook voor
onze geloofsgemeenschap heeft dat
helaas de nodige consequenties.

In tegenstelling tot eerdere berichten
hebben de bisschoppen in een reactie
op 26 nov. het volgende medegedeeld:
“Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen
een mondkapje dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het
mondkapje alleen afgedaan tijdens het
ontvangen van de Heilige Communie.”

Zoals u ongetwijfeld via de landelijke
media hebt vernomen, moesten wij in
onze vieringen terug naar maximaal 30
bezoekers. Gelukkig is dit getal zonder
kinderen onder de 13 jaar en zonder
celebranten en ander ‘personeel’ Maar
toch voor een grote kerk is het maar
heel weinig wat mogelijk is.

Online vieringen
Het goede nieuws is dat er vanuit de
Mariakerk voorbereidingen worden getroffen voor het online uitzenden van de
H. Mis op zondag. Zodra alles in kannen en kruiken is zullen wij u hierover
informeren. Via KerkTV bent u dan verbonden met uw eigen kerk c.q. priester.
In deze klankkleur krijgt u meer informatie over KerkTV.

Reserveren is een noodzaak en kan
alleen via telefoneren onder nr. 035693 15 91. Is de H. Mis ‘vol’, dan wordt
u gevraagd of u wilt deelnemen aan de
H. Mis voor het volgende weekend.
Kerstvieringen
Voor de komende kerstvieringen zal
alles op een andere manier worden geregeld. De locatieteams van beide kerken geven elders in Klankkleur informatie over hoe de kerstvieringen georganiseerd worden.

Wintermaanden
Diegenen die wel naar de kerk kunnen
komen moeten rekening houden met
een koudere kerk dan normaal. Er moet
voldoende geventileerd worden voor,
tijdens en na de H. Mis. Dit heeft een
extra invloed op de temperatuur in de
kerk. Wij raden u aan zich warm te kleden.

Reacties
Niet iedereen heeft begrip voor de huidige situatie, de overgrote meerderheid
gelukkig wel. Sommige mensen laten
hun frustratie en ongenoegen merken
en dat is niet leuk voor de mensen die
de telefoon aannemen en u te woord
moeten staan.

Kerstmis 2020
Om u alvast in de kerstsfeer te brengen
willen wij zo vroeg mogelijk de kerststal
in de Vituskerk en Mariakerk opzetten
en openstellen voor een bezoek. Voor
informatie over de vieringen en het
openstellen van de kerk rond kerst zie
de artikelen in deze klankkleur met de
data en tijden van openstelling.

Onzekerheid
Helaas kan niemand ons nu vertellen
hoe het er over enkele weken uitziet…..
Wel weten we dat we ons moeten houden aan de maatregelen die ons door
het RIVM en de bisschoppen worden
voorgehouden:
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Wij doen daarom een extra beroep op
uw vrijgevigheid om de kerken extra te
steunen met uw bijdrage. De bankrekeningnummers van beide kerken
staan vermeld op de achterpagina van
Klankkleur. Alvast bedankt voor uw extra gift voor dit jaar 2020.

Actie Kerkbalans
Van 16 – 30 januari 2021 zal de actie
Kerkbalans worden gehouden onder
het motto: “Geef vandaag voor de
Kerk van morgen”
In de volgende klankleur meer hierover….

Blijf gezond

Terugkijkend op afgelopen jaar is de
actie kerkbalans nog op een normale
manier verlopen, van corona was bij
ons nog geen sprake. Ook de opbrengst is in z’n geheel meegevallen.
Wij danken u voor uw bijdrage. Zoals u
weet is het vanaf begin/midden maart
helemaal anders gegaan. Doordat de
kerk zelfs 3 maanden helemaal dicht is
geweest en later wij met minder aantallen gelovigen de H. Mis konden bijwonen, zijn de inkomsten van de kerk
plotseling enorm gedaald terwijl de uitgaven normaal zijn doorgegaan.

Het zijn moeilijke tijden. Houd u vooral
vol en steun elkaar, zeker de mensen
die getroffen worden door eenzaamheid, financiële achteruitgang of anderszins. Laten we met geduld afwachten tot betere tijden die zich ook weer
zullen aandienen. En vooral blijf gezond!
Wij wensen u van harte een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!
Het parochiebestuur

Boodschap van de kerstengel
Dit gebed verwoordt mijn gedachten en
verlangen. Door de corona-pandemie
gaat de situatie waarin we verkeren op
en neer. Iedere dag zijn er cijfers over
het aantal besmettingen, persconferenties, waarschuwingen en maatregelen,
die steeds weer worden aangepast aan
de situatie van het moment. Dit alles
kan ons onrust geven en angstig maken, maar daar schieten we niets mee
op. We moeten de aanwijzingen volgen
en prudent handelen en verder de in-

nerlijke rust en vrede bewaren en deze
situatie met geloof beleven. Het is de
boodschap van de kerstengel dat de
vrede ten diepste hersteld is door de
geboorte en het Pasen van Jezus
Christus, waardoor de hemel is open
gegaan. Als christenen zijn we geroepen te leven in en vanuit die vrede...
Daar wil ik dus graag om bidden...
Jan Hendriks
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

5

Brief van de bisschop
Beste broeders en zusters,

Het is niet anders, de
situatie brengt dit met
zich mee, maar ik denk dat een woord
van waardering voor uw grote inzet
hier zeker op zijn plaats is. Heel hartelijk dank dus voor alles wat U doet
en heeft gedaan om ervoor te zorgen
dat het kerkelijk leven en de vieringen
zo goed en veilig mogelijk doorgang
konden vinden! Dank aan al die vrijwilligers die zich inzetten en hebben
ingezet om de kerk open te houden
en alles in te richten op de coronasituatie met de wisselende eisen van
het moment.

De nieuwe besmettingsgolf in deze
pandemie en de maatregelen die
daarop door de overheid moesten
worden genomen, hebben vele mensen geraakt. Zoals ik dat al bij vele
gelegenheden heb uitgesproken: de
staf en medewerkers van ons bisdom
en ikzelf leven met de mensen mee
die momenteel de gevolgen van het
virus (weer) ondergaan en we bidden
voor hen: de zieken, de mensen die in
de gezondheidszorg werken, de
kwetsbare ouderen, de velen die zich
ongerust maken over hun baan of
bedrijf, allen die de beperkingen van
deze tijd aan den lijve ondervinden...
Van harte hoop ik dat u wegen kunt
vinden om al deze mensen nabij te
zijn en hen te laten merken dat ze niet
alleen worden gelaten.

We hebben met problemen en tegenvallers te maken, maar alstublieft: verlies de moed niet! God weet alles en
Hij zal ons ook door deze tijd leiden.
Met de beproeving heeft Hij ook het
einde ervan vastgesteld. Laten we het
vertrouwen en de overgave bewaren
en laten we hopen en bidden dat deze periode voor veel mensen ook een
tijd van bezinning, reflectie, verdieping zal zijn.

Ik ben me ervan bewust dat de corona-situatie veel van U vraagt die zich
inzet voor onze parochies of in andere taken voor kerk en evangelie. Telkens wordt van U weer verwacht dat
U inspeelt op weer een veranderde
situatie. Inkomsten liepen terug. Projecten moesten worden afgeblazen of
verplaatst. Dat vraagt tijd, inzet, medewerking van tal van vrijwilligers, het
brengt zorgen met zich mee en het
geeft velen ook flink wat stress.

Ik wens U van harte Gods zegen toe!
Johannes Hendriks
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Avondgebed voor Vrede
Gebedsweek is dit jaar: ‘Blijf in mijn
liefde’. Het thema is gebaseerd op Johannes 15. Het is aangedragen door de
zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). In een tijd van sociale afstand is
de oproep van Jezus om in zijn liefde

Evenals vorige jaren verzorgt de Oecumenische Werkgroep Avondgebed
voor Vrede op woensdagavond in de
Gebedsweek voor de Eenheid een
Avondgebed voor Eenheid en Vrede, in
samenwerking met de Protestantse
gemeente Bussum. Het thema van de
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verbonden te blijven verfrissend en
bemoedigend. Door met Hem verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook
in eenheid met anderen en worden we
bronnen van Vrede.

dingen en de gebedsbijeenkomsten
hebben wij intense en inspirerende
momenten meegemaakt. Met spijt in
het hart hebben wij nu moeten besluiten het Avondgebed voor Vrede te
stoppen, Wij vertrouwen er op dat het
jammer genoeg nog steeds broodnodige gebed om vrede in onze wereld in
de ‘gewone’ vieringen en diensten van
onze kerken door zal gaan.

Dit is het laatste Avondgebed voor Vrede dat door de oecumenische werkgroep wordt verzorgd.
30 jaar geleden, in de tijd van de eerste
Golfoorlog (1990-’91) zijn we begonnen
met het Avondgebed. Eerst, onder de
indruk van het geweld, iedere woensdag, later 1x per maand, en de laatste
jaren door vergrijzing en gebrek aan
menskracht nog 3x per jaar (op de
woensdagen in de Gebedsweek voor
de Eenheid, in de Goede (Stille) Week,
en in de Vredesweek). In de voorberei-

U bent van harte welkom bij dit laatste
Avondgebed voor Vrede op woensdag
20 januari om 19.30 uur in de Mariakerk.
Namens de Werkgroep Avondgebed
voor Vrede,

Bruno Nagel

December 2020
De decembermaand is voor veel mensen de gezelligste maand van het jaar.
Om te beginnen de verjaardag van Sint
Nicolaas. Het heerlijk avondje met alles
er op en er aan: lootjes trekken, verlanglijstjes uitwisselen en winkelen.
Dan pakjesavond met gedichten en
surprises, want dat hoort erbij. Chocolademelk en vooral veel lekkers. Een
oeroud Hollands gebeuren in huislijke
kring. Daarna de Advent als voorbereiding op het komende Kerstfeest. Tijd
van bezinning, hoop en verwachting;
elk jaar opnieuw.

voor ons zal Kerstmis een andere beleving worden. Niet massaal naar de
nachtmis kunnen gaan, geen kerstdiner
met gasten of slechts in beperkte mate.
Geen kerstconcert. Beperkt inkopen
kunnen doen vooraf. Toenemende vereenzaming. En dat juist in een tijd
waarin wij samen willen zijn met allen
die ons lief zijn of die het nodig hebben.
Nu kan dit slechts op afstand van elkaar. Het samen zingen van mooie
kerstliederen is nu ook niet echt mogelijk. Doch alle zorgen, gemis of verdriet
ten spijt, vertrouwen wij er op dat het
Kerstkind 2020, opnieuw geboren, ons
kan bemoedigen, troosten en sterken.

Dit jaar zal echter alles in een heel ander teken staan door dat gemene virus
dat zich nog steeds niet laat kisten en
ons leven aan banden legt. De Goedheiligman zal het moeilijk krijgen om
iedereen weer te kunnen verrassen.
Wat Kerstmis betreft: Zeker, ook in
2020 zal het Kerstkind weer onder ons
mensen komen. Het zal zich niet door
het boze virus laten weerhouden. Maar

Voor het jaar dat vóór ons ligt, hebben
wij vast één wens gemeen met elkaar:
“Dat de wereld in 2021 weer gezond,
veilig en toegankelijk mag worden voor
alle mensen van nu en die na ons komen!”
Corrie Bloks – van der Maeden
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Overweging
De stal staat open, welkom dus

om bekommerde wat daar de gevolgen
van waren; hij lag er echt niet wakker
van dat een hoogzwangere vrouw op
een ezel van Nazareth naar Bethlehem
moest. Ook de mensen van Bethlehem
bleven buitenstaanders toen bij hun
deur werd aangeklopt. Ze voelden er
niet voor zich in hun leven te laten storen. Zij hielden de deuren gesloten en
kregen dus ook niets mee van wat er
nog meer gebeurde. Zij zagen geen
engelen en geen Kind, geen ster of
helder Licht en hoorden ook de vreugdevolle boodschap niet, laat staan dat
die hun hart kon raken.

In de kerk is iedereen welkom. Het is
met een kerkgebouw als met de stal
van Bethlehem. Die stal staat aan alle
kanten open. En ieder kan er zo naar
binnen lopen. Je vindt er eenvoudige
mensen: een kind, een man en een
vrouw, wat dieren en herders. Zo is het
ook met een kerk. Er wordt niet gevraagd wie je bent en wat je komt doen.
Je hoeft niet te betalen, je kunt er zomaar binnenlopen. We mogen er even
op onszelf en in de stilte zijn. In de kerk
kunnen we bezinnen en huilen, bidden,
praten en biechten, vergeving ontvangen en kracht. We mogen er onszelf
zijn, we hoeven geen schijn op te houden, ons geen rol aan te nemen. We
mogen ervaren dat we daar staan in
een ruimte die veel groter is dan wijzelf.
We mogen ook ervaren dat we klein
zijn, nietige mensen - hoe belangrijk we
ook schijnen -, want alles is breekbaar
en broos. We zijn klein in een groot
universum en tegelijk geborgen in God
die Vader en die liefde is en die ons
kent. In tijden dat het echt moeilijk is,
doen geld en goed en positie niet ter
zake. Dan tellen alleen de liefde van
dierbare mensen om ons heen en onze
eigen godsverbondenheid.

Zeker, dat is ook voor ons een verleiding. We zijn vaak druk met onze eigen
dingen. En er is weinig tijd om naar een
ander om te zien, om je deur te openen. We zijn in onze samenleving er
aan gewend geraakt de god van het
geld en de god van de macht te aanbidden. We zitten vaak in een maalstroom die ons vraagt te presteren, carrière en indruk te maken, waardoor we
afgesloten kunnen raken en opgesloten
zitten in onze eigen werkelijkheid. Wie
weet nou wat er zich afspeelt in een
bijstandsgezin, in een gezin waar misbruik is en geweld, onder mensen in
oorlogsgebieden? En hoe goed kennen
we onszelf?

Welkom, dat is Kerstmis, zo ging het
toen ook in die eerste kerstnacht. Niet
dat iedereen naar de stal was gekomen
of het Kind had begroet. Nee, dat niet.
Veel mensen zijn toen niet gekomen,
eigenlijk waren het er maar een paar.
Want in het kerstverhaal dat we in de
nachtmis horen, komen we allerlei
mensen tegen. Maar velen van hen zijn
niet naar de stal gekomen. Zij waren en
bleven buitenstaanders, zoals bijvoorbeeld keizer Augustus die vanuit Rome
zijn bevelen gaf en zich er verder niet

Als Jezus in een goed-bewaakt paleis
geboren was, had niemand kunnen
binnengaan, maar deze stal staat wagenwijd aan alle kanten open. En als
we binnengaan zien we een kind, heel
gewoon; alles is trouwens heel eenvoudig, alles is als het ware teruggebracht tot de kern.
Ze doen het allemaal: van een viersterrengeneraal en een CEO van grote
multinational, net zo goed die zoekende
jongere of die persoon met een ver8

driet. Velen gaan op bedevaart naar
Santiago de Compostella. Zij volbrengen de Camino, zoals die route wordt
genoemd. Die moet je eigenlijk lopend
doen. En je moet niet te veel meenemen, want je loopt er maar mee te zeulen en het is een wekenlange tocht. Ik
heb de verhalen van mensen op de
Camino gehoord. Ze zijn erdoor veranderd. Hun status, alles bleef thuis, ze
waren een pelgrim, zoals iedereen die

ze onderweg tegenkwamen. In feite zijn
we dat allemaal: pelgrims op tocht door
het leven. Dan leert Kerstmis ons: loop
zonder ballast, heel gewoon en eenvoudig. Wie los laat, open staat, zal het
Kind kunnen vinden.
Jan Hendriks,
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Adventsactie
De advent is alweer begonnen en dit
jaar willen wij ons inzetten voor een
Adventsproject in Nicaragua.

ning van Adventsactie. Het project komt
ten goede aan een kleine 700 mensen
uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan
wil bereiken dat de ouders weer beter
voor zichzelf en hun kinderen kunnen
zorgen.

De welvaart in Nicaragua is de laatste
tien jaar aanzienlijk verbeterd, maar
door ziektes en ondervoeding behoren
de cijfers van moeder- en kindersterfte
nog steeds tot de hoogste van Centraal-Amerika.

De Adventsactie wordt uitgevoerd door
Vastenactie Zij werft fondsen in Nederland waarmee ze wereldwijd jaarlijks
vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunt. Deze projecten zijn voor
iedereen, ongeacht religie, sekse of
afkomst.

Palacagüina, waar het Adventsactieproject start, is een van de armste en
droogste gebieden in Nicaragua. Door
de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet
meer genoeg op om van te leven. Als
gevolg daarvan is in sommige dorpen
ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en hebben zij een groei- en ontwikkelingsachterstand.

Hoe kunnen we achteroverleunen als
anderen honger lijden, dorst hebben of
ziek zijn?
Wij vragen dan ook uw gave over te
maken op NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v.
“Project: voldoende eten voor kinderen
in Nicaragua”.

Het doel van het project is om gezinnen
in Palacagüina te leren hun moestuinen
op een duurzame manier te bewerken;
op een voor mens en land gezonde
manier en hoe ze hun grond dus ook op
de langere termijn vruchtbaar houden.
Op die manier willen we de cirkel van
armoede en ondervoeding helpen
doorbreken.

Namens de MOV-werkgroep
Vincent Veen

De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met ondersteu9

Terugblik op Allerzielen
Na de sobere Allerzielenviering voor
een kleine groep, is het goed om ook
voor de hele parochiegemeenschap
even stil te staan bij de gedachtenis
van onze dierbare overledenen.

kunnen wij getroost nadenken over het
lot van hen die ons in de dood zijn
voorgegaan. Zij zijn hier bij ons omdat
God bij ons is. In de liefde van Christus
geborgen, zijn zij niet van ons gescheiden. In het diepzinnige stuk evangelie
van Johannes XVII 24-26, wordt door
Jezus duidelijk gezegd: “Vader, ik wil
dat zij die U mij gegeven hebt met mij
mogen zijn waar ik ben, opdat ze mijn
heerlijkheid mogen aanschouwen, die
U mij gegeven hebt .” Van uit het eerste
testament horen we hoe Job in al zijn
ellende toch weet te zeggen: “Want ik
weet, ik ben er zeker van mijn Verlosser leeft. Aan mijn zijde zal ik hem zien,
met eigen ogen, mijn hart smacht van
verlangen.” In de oude requiemliturgie
werd gezongen: “Vita mutatur, non tolllitur”, het leven verandert, maar wordt
niet weggenomen. Wij mogen geloven
en hopen in een toekomstig zijn in God,
omdat God de mens blijft dragen in zijn
liefde. Dat is de troostvolle gedachte
van Allerzielen. Uiteraard kennen we
onze treurnis en rouw over onze gestorven dierbaren. Maar onze treurnis is
niet zoals die, van hen die geen hoop
kennen. Als God ons thuisbrengt uit
onze ballingschap, dat zal een vreugd
zijn.

Allerzielen, we gedenken onze overledenen. Een dag waarop zeker in veel
landen in Europa onze doden herdacht
worden door gelovigen en ook door ongelovigen. Zoals enige tijd geleden iemand mij nog vroeg, nadat haar man
net gestorven was: “Wil jij nog bij het
graf iets geestelijks zeggen? Ik geloof
niet meer, maar toch... , toch hoop je
iets.” Waar zijn onze overledenen nu?
Ze hebben in deze kerk gebeden, kaarsen opgestoken bij Maria; waar zijn ze
nu? Veel mensen geloven niet meer in
een hiernamaals; dood is dood, maar
toch...
Als de mens de dood werkelijk benadert vanuit God, als hij werkelijk binnentreedt in de wereld van God, dan vervaagt de dood, dan is sterven een afscheid nemen van ruimte en tijd maar
niet van het leven. Het is als het ware
het ene mysterie verlaten om het andere binnen te gaan. Sterven wordt dan
leven bij de genade van God, is aanwezig blijven zoals God aanwezig blijft,
mysterievol, niet aan tijd en plaats gebonden, maar verenigd met God, met al
de dierbaren die al leven bij God. Zo

Ben Moussault
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Overpeinzingen “Hier en hiernamaals”
Wanneer onze geest, onze ziel, niet
meer aan het aardse leven vastzit, gaat
onze geest over naar een andere dimensie. Vanuit de wetenschap kan
men spreken over een dimensie van
vrije energie.

We kunnen een besluit nemen op basis
van intuïtie, op basis van logisch redeneren of op basis van een combinatie
van deze twee.
Albert Einstein schijnt gezegd te hebben: ‘Intuïtie is een Godsgeschenk, de
ratio een dienaar; ergens in de tijd zijn
we de dienaar gaan aanbidden en het
geschenk vergeten’.
Ik denk dat we de intuïtie moeten zien
als een innerlijke verbinding met de
vrije energie, of bijbels gezien, met de
goddelijke energie. Intuïtie is gebaseerd
op het gevoel, met als basis liefde.
(hart) Ondergeschikt daaraan bestaat
Ratio, gebaseerd op ons denkstelsel.
(hoofd)
In de loop der geschiedenis is de intuitie op de achtergrond geraakt en is de
ratio op de voorgrond getreden inzake
van geloof en leven. Heel veel is geformaliseerd en aan regels en wetten
gebonden.
Jouw intuïtie, jouw godsgeschenk, is
opgeschoven van het hart naar het
hoofd, van het voelen naar het denken.
Jezus is daar beducht voor geweest en
heeft daarom zijn “Bergrede” gehouden.
Als we overlijden, als we overgaan van
het “Hier” naar het “Hiernamaals”, belanden we in de wereld van de ongebonden energie, de wereld van het
goddelijke.
Nabestaanden kunnen met hun ratio
deze dimensie niet benaderen. We
kunnen proberen voor het godsgeschenk, de intuïtie, weer gevoelig te
worden.

Vanuit de bijbel kan men spreken over
een dimensie van goddelijke energie.
Je geest komt vrij van je lichaam waar
het gedurende vele tientallen jaren gehuisvest is en belandt nu in de dimensie van goddelijke energie. We kunnen
veronderstellen dat je in die dimensie
getransformeerd wordt in een engel.
Engelen zijn energie, net als God de
bron is van de vrije energie. We evolueren naar het goddelijke, naar vrije energie, die door Einstein “liefde” wordt genoemd.
Je zou engelen kunnen zien als een
liefdevolle brug tussen de bron en ons
leven hier op aarde. Ze fluisteren je
graag wijsheid en liefde in vanuit de
bron. Ze werken door in allerlei processen rondom het leven op aarde, zoals
de mensen, de natuur en vele andere
processen in het universum.
Het jodendom, het christendom en de
islam, gaan ervan uit dat het aantal engelen astronomisch is, ontelbaar veel.
De naam Engel komt van het Griekse
woord angelos, hetgeen boodschapper
betekent. Engelen zijn helpers, raadgevers, begeleiders.
We staan er niet zo bij stil, maar de
energie van engelen kunnen wij ervaren in het liefdevolle, in het warme en
het overweldigend mooie.
Engelen zijn boodschappers van liefde,
wijsheid, licht en kracht. Misschien is
intuïtie wel de boodschap die je binnenkrijgt via engelen. Ze fluisteren je
wijsheid in.

Met hartelijke groet.
J.M. Baaij
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Bijeenkomst met de bisschop
Onlangs is er in Naarden een bijeenkomst geweest van de Bisschop met alle priesters uit het dekenaat, waarvan Pastoor Carlos de Deken is geworden.
Hij wilde zich op de hoogte stellen van het wel en wee van alle kerken verbonden
aan het nieuwe dekenaat.

Iconostase in de H. Maria en St. Verena kerk
In de Klankkleur nr. 4 van mei jl. heeft u
kunnen lezen dat er in de Koptisch Orthodoxe kerk een iconostase klaar lag
om te worden opgebouwd. In de afgelopen maanden zijn ambachtslieden uit
Egypte samen met parochianen van de
kerk druk geweest om de iconostase op
te bouwen. Het is een imposant bouwwerk geworden.

komen, ontbreken nog. Maar het ziet er
nu al geweldig uit. Het begint hoe langer hoe meer een Koptisch Orthodoxe
kerk te worden!
De redactie

De iconostase is echter nog niet compleet. Links en rechts moeten op de
bovenste rij de iconen van de 12 apostelen nog worden toegevoegd. Ook de
iconen die naast de zijdeuren moeten
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Noodfonds van de samenwerkende kerken
Wat doet het Interkerkelijk Diaconaal
Fonds Naarden-Bussum-Hilversumse
Meent (IDF)?

fonds. Het is daarom van belang dat er
goede contacten zijn tussen het noodfonds en de diverse hulpverleningsorganisaties.

Het IDF is een fonds voor praktische
hulp in acute nood. Op meer dan 75
plekken in Nederland zijn diaconieën al
betrokken bij een (inter-)kerkelijk noodfonds, zo ook in Naarden-Bussum. Een
kerkelijk noodfonds is laagdrempelig en
biedt tijdelijk financiële of materiële hulp
aan mensen die te maken hebben met
geldnood door persoonlijke (familie)omstandigheden of het niet op tijd
ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties. De meeste kerkelijke noodfondsen werken interkerkelijk, waardoor
krachten gebundeld worden in de samenwerking met andere organisaties
en de lokale overheid.

De lokale overheid
Een kerkelijk noodfonds is aanvullend
op het lokale armoedebeleid. Goed
contact met de burgerlijke gemeente is
van belang, zodat de noodhulp gegeven wordt in goed samenspel met de
lokale overheid. Een noodfonds kan
daarnaast mensen doorverwijzen naar
de burgerlijke gemeente. Het gebeurt
namelijk regelmatig dat er voorzieningen beschikbaar zijn waar mensen in
armoede geen weet van hebben.
Het Noodfonds IDF Helpt - Helpt u
mee?!
Het IDF is een Fonds wat als doel
heeft, mensen te helpen die geen helper hebben. Ondanks de goede sociale
voorzieningen blijven er altijd gaten in
de hulpverlening. Het IDF helpt ongeacht geloof of geen geloof, afkomst of
huidkleur. Zo helpt het IDF bijvoorbeeld
bij (het overbruggen) huurachterstand,
tandartsrekening, fietsreparatie en vele
andere zorgen, zij participeert bij gezinshereniging.

Een kerkelijk noodfonds als het IDF:
➢
➢
➢
➢
➢

is voor iedereen binnen de grenzen van de eigen burgerlijke gemeente;
helpt waar geen andere voorzieningen voor zijn;
werkt snel en zorgvuldig, aanvragen worden binnen één à twee dagen behandeld;
stemt af en werkt samen met hulpverlenende instanties met behoud
van onafhankelijke positie;
stemt de eigen werkwijze en criteria af op de lokale context.

Heeft u een buurvrouw, kennis, vluchteling die problemen heeft, geef het door,
het IDF helpt immers zonder aanzien
van persoon. Een paar hobbels zijn er
wel. Iemand die hulp kan gebruiken
moet wel in dit gebied wonen. En het
kan ook een ‘nee’ zijn. Dus doe geen
beloften. Geef alleen de naam en telefoonnummer door. Wij nemen dan contact op.

Doorverwijzen
Een kerkelijk noodfonds biedt dus geen
structurele hulp of begeleiding. Wel kan
een noodfonds doorverwijzen naar andere hulpverleningsorganisaties en
mensen zo op weg helpen naar het
juiste loket.

Het IDF draait op vrijwilligers. Door verhuizing en ziekte hebben we nieuwe
vrijwilligers nodig. Het is dankbaar

Daarnaast kunnen hulpverleners ook
mensen doorverwijzen naar het nood13

werk. Er zijn noden ver weg, maar ook
bij u in de straat. Het mooie is, je ziet
wat je doet. En het is ontroerend als
een moeder haar kind(eren) komend uit
een verscheurd en gewelddadig land,
na jaren ongerust zijn en zelfverwijt
eindelijk haar kinderen in de armen

mag sluiten. Het IDF maakt de kerk
zichtbaar bij mensen in nood. Wie komt
ons helpen? Dit werk in stand te houden.
Wilt u meer weten over het IDF, Arie
Vijn kunt u er alles over vertellen. (tel.
035 6920555, e-mail avijn@vijn.nl)

Nationale Orgeldag 2020
Op zaterdag 12 september,
de Nationale Orgeldag 2020, werd het
Steinmeyer-orgel in
de Mariakerk tussen 12.00 uur en 16.00
uur bespeeld. Medewerkende organisten waren:

zonder de bijdrage van de gastvrouw, Mw. Lidia Elders, het secretariaat en de ‘Gastvrij Mariakerk’ vrijwilligers die alles in goede banen hebben
geleid. Dat was mede te danken aan
een eerder overleg en een goed draaiboek om te zorgen dat alles volgens het
Mariakerk Corona-protocol liep.

-

Bert Wisgerhof, organist verbonden
aan de Petrakerk te Veenendaal en
orgeladviseur.
- Jean Janssen, organist in de Koepelkerk, ook met medewerking van
cellist Gé Bartman.
- Hanneke Huibers, organiste in de
Koepelkerk met medewerking van
saxofoniste Georgette de Sonnaville.
Elke organist speelde 30 minuten. Na
iedere orgelbespeling was er gelegenheid om het orgel en de kerk te bezichtigen. De opkomst was redelijk goed.
Bij de laatste bespeling waren er 45
mensen. We hebben vele leuke reacties gekregen van de aanwezigen over
de kwaliteit van de orgelbespelingen.

Ondanks dat we niet zo veel tijd hadden om deze dag voor te bereiden, vinden wij dat het een geslaagd evenement is geweest.
Hartelijke dank aan iedereen die mee
heeft gedaan aan deze Nationale Orgeldag 2020, ook de bezoekers.

Onze grote dank gaat naar de organisten en de medewerkende musici, die
deze orgelbespelingen in de Coronatijd mogelijk maakten!

Organist Bert Wisgerhof en Henk
Smits van de Orgelcommissie van Grote Kerk Naarden hebben opnames gemaakt. Er zijn nu YouTube video’s gemaakt. Waneer u in YouTube zoekt op
“lillian Lubega” zult u enkele van deze
video’s vinden.
• https://www.youtube.com/watch?v=
JAToIrkSlbc
• https://www.youtube.com/watch?v=T
wDPDXYYV1o
• https://www.youtube.com/watch?v=ri
-qwJqG60I
• https://www.youtube.com/watch?v=5
pF6nZwVT4A
• https://www.youtube.com/watch?v=
VW2TxQBj97M
Met vriendelijke groet,

Belangrijk was de medewerking van het
Locatie Team Mariakerk en in het bij-

Lillian Mulder, ook namens Wim Hageman.

Hoewel de toegang gratis was, konden
de bezoekers een kleine bijdrage achterlaten in een mandje achter in de
kerk. De opbrengst van deze “deurcollecte” was € 104,15.
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Inleverdata kopij
Editie
Vasten
Pasen
Pinksteren
Zomer
Opening
Herfst

1
2
3
4
5
6

Inleverdatum kopij
1 januari
5 maart
30 april
25 juni
13 augustus
1 oktober

Verschijningsdatum
22 januari
26 maart
21 mei
16 juli
3 september
22 oktober

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

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.

•

Reserveren voor de Kerstvieringen via aangepaste procedure:

•

o

Pagina 18 voor de Vituskerk

o

Pagina 20 voor de Mariakerk

Het is i.v.m. de beperking tot 30 personen niet mogelijk om via de website te
reserveren, alleen telefonisch zodat direct vermeld kan worden of er plek is.
Zorg ervoor dat minimaal een kwartier voor de aanvang van de viering aanwezig bent!

Hygiëne
Bij aankomst wordt gecontroleerd of u voor deelname aan de viering hebt gereserveerd.
•
•
•
•

U moet uw handen desinfecteren.
Iedereen wordt naar zijn plaats gebracht, u heeft geen eigen plaats in de kerk.
U wordt dringend verzocht een
mondmasker te dragen.
U mag niet meezingen.
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Liturgisch rooster
Let op: Voor het bijwonen van een viering dient u vooraf te reserveren!

zaterdag 12 december
Vitus
17:30 uur

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

zondag 13 december - 3e zondag van de advent
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie

Kapelaan A. Geria
Kapelaan M. Palić

zaterdag 19 december
Vitus
17:30 uur

Pastoor C. Fabril

Eucharistie

zondag 20 december - 4e zondag van de advent
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie

Kapelaan M. Palić
Pastoor C. Fabril

dinsdag 22 december
Vitus
19:00 uur

Boeteviering

Pastoor C. Fabril

donderdag 24 december
Maria
19:00 uur
Maria
21:30 uur
Vitus
17:00 uur
Vitus
20:30 uur
Vitus
23:00 uur

- Kerstmis - vooravond
Gezinsviering / B’engeltjes
Eucharistie
Gezinsviering
Eucharistie
Eucharistie

Pastoor C. Fabril
Kapelaan M. Palić
Pastoor C. Fabril
Pastoor M. Costa
Pastoor C. Fabril

vrijdag 25 december - Kerstmis - nachtmis
Maria
11:00 uur 1e Kerstdag
Vitus
9:30 uur 1e Kerstdag

Kapelaan A. Geria
Pastoor M. Costa

zaterdag 26 december
Maria
Vitus
9:30 uur

Geen viering
2e Kerstdag

Kapelaan A. Geria

zondag 27 december - Heilige Familie
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie

Kapelaan A. Geria
Pastoor M. Costa

donderdag 31 december
Vitus
19:00 uur Oudjaar

Pastoor C. Fabril

vrijdag 1 januari - wereldgebedsdag voor de vrede
Maria
11:00 uur Nieuw jaar
Vitus
9:30 uur Nieuw jaar

Kapelaan M. Palić
Pastoor M. Costa

zaterdag 2 januari
Vitus
17:30 uur

Pastoor C. Fabril

Eucharistie
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zondag 3 januari - Openbaring van Christus
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie

Pastoor C. Fabril
Pastoor M. Costa

zaterdag 9 januari
Vitus
17:30 uur

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

zondag 10 januari
Maria
11:00 uur
Vitus
9:30 uur

Eucharistie
Eucharistie

Kapelaan A. Geria
Kapelaan M. Palić

zaterdag 16 januari
Vitus
17:30 uur

Eucharistie /KND

Pastoor C. Fabril

zondag 17 januari
Maria
11:00 uur
Vitus
9:30 uur

Eucharistie
Eucharistie

Kapelaan M. Palić
Pastoor C. Fabril

woensdag 20 januari
Maria
19:30 uur

Avondgebed voor Vrede

Parochianen

zaterdag 23 januari
Vitus
17:30 uur

Eucharistie

Pastoor C. Fabril

zondag 24 januari - 3e zondag door het jaar
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie

Kapelaan A. Geria
Pastoor M. Costa

zaterdag 30 januari
Vitus
17:30 uur

Kapelaan A. Geria

Eucharistie

zondag 31 januari - 4e zondag door het jaar
Maria
11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans
Vitus
9:30 uur Eucharistie

Kapelaan Mikel Palić
Kapelaan A. Geria

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

Tijdens de vieringen wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de GIVT app
doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via
kerkdienstgemist.nl volgt kunt u via deze app bijdragen in de kosten.
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Vitusklanken
Eucharistievieringen met Kerstmis in de St Vituskerk
Tot op heden volgt de kerk strikt de
richtlijnen van het bisdom. De laatste
weken zijn er per viering steeds maar
30 bezoekers toegelaten. Daarvoor was
reservering vóóraf vereist. Om de toeloop voor de vieringen rond Kerstmis
soepel te laten verlopen is dit jaar de
onderstaande procedure van kracht.

N.B.
•

Deze procedure kan veranderen,
afhankelijk van de richtlijnen van
het bisdom en de regering vanaf
dinsdag 15 december. Het aantal
toegelaten kerkgangers zou daardoor mogelijk kunnen worden gewijzigd.

H. Missen met en rond Kerstmis zijn:
U kunt desgewenst de vieringen vanuit
de H. Mariakerk in Bussum volgen via
livestream
via
de
website
www.kerkdienstgemist.nl . U leest hier
meer over elders in deze Klankkleur

Kerstavond 24 december:
• 17.00 uur
• 20.30 uur
• 23.00 uur
1e Kerstdag 25 december:
• 9.30 uur
2e Kerstdag 26 december:
• 9.30 uur
Reserveren is noodzakelijk:

Open Kerk
Voor bezichtiging van de twee kerstkribben en voor gebed, kaarsje branden
etc. bent U van harte welkom op:

Bij de huidige omstandigheden kunnen
er in deze 5 vieringen in totaal maar
maximaal 150 kerkgangers worden
toegelaten.
•
•

•

•
•

U kunt slechts voor één van deze
vieringen reserveren;
U kunt daartoe bellen met 06 –
1525 1975 alleen op woensdag 17,
donderdag 18, vrijdag 19, maandag 21 en dinsdag 22 december
tussen 10.00 uur en 12.00 uur;
mocht Uw keuze al ‘volgeboekt’
zijn, kies dan een alternatieve datum en/of tijd.

op zondagen 13 en 20 en 27 december tussen 14.00 uur en 16.00
uur
houdt U zich dan s.v.p. aan de onderlinge afstand en het advies tot
het dragen van een mondkapje.

Zalig Kerstmis
Nieuwjaar!
Het Locatieteam
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Familieberichten
Wij hebben afscheid moeten nemen van:

 Mw. Lucie Ernestine Marie van Schaik – Terwindt, 94 jaar

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
Vieringen met Kerstmis 2020 in de Mariakerk
De Coronabeperkingen zorgen er voor
dat er ook met Kerst slechts 30
parochianen worden toegestaan in de
Mariakerk.
Derhalve
zullen
de
Kerstvieringen niet vrij toegankelijk zijn.
U dient te reserveren om in de kerk
toegelaten te kunnen worden. Als u niet
heeft gereserveerd, kom dan a.u.b. niet
op de bonnefooi naar de kerk. U mag
echt niet naar binnen en u brengt de
begeleiders in een lastige situatie.

Graag vraagt het locatieteam uw
aandacht voor de afspraken die ervoor
moeten zorgen dat de vieringen
ordentelijk kunnen verlopen:
1. RESERVEREN is VERPLICHT;
2. Reserveren voor de Kerstvieringen
kan vanaf maandag 21 december
tussen 10:00 en 12:00.
3. U kunt slechts voor één viering
reserveren.

Heeft u wel gereserveerd, maar lukt het
toch niet om te komen: laat het weten
aan het parochiesecretariaat. Mogelijk
kan iemand anders dan blij worden
gemaakt.

4. U dient een kwartier voor de
aanvang van de viering aanwezig
zijn.
5. Niet gereserveerd = Niet komen.
Volg
de
vieringen
via
www.kerkdienstgemist.nl.

Om een ieder die met Kerst toch een
viering vanuit de Mariakerk wil bijwonen
tegemoet te komen, is geïnvesteerd in
video apparatuur waarmee de vieringen
kunnen
worden
gestreamd
via
www.kerkdienstgemist.nl.

Open Kerk
Voor bezichtiging van de Kerststal en
voor gebed, kaarsje branden etc. bent
U van harte welkom op:

De Gezinsviering op 24 december
begint om 19:00 uur. Voorganger is
pastoor Carlos Fabril. Om 21:30 wordt
de Latijnse viering voorgegaan door
kapelaan Mikel Palić.

• op zondagen 13 en 20 en 27
december tussen 15.00 uur en
17.00 uur;
• houdt U zich dan s.v.p. aan de
onderlinge afstand en het advies tot
het dragen van een mondkapje.

Op Eerste Kerstdag is de viering om
11:00 uur. Deze viering wordt
voorgegaan door kapelaan Andrea
Geria.

Zalig Kerstmis
Nieuwjaar!
Het Locatieteam
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600 plaatsen en er maar 30 mogen toelaten….

Snelle inzamelingsactie
Als wij met alle parochianen meewerken aan een snelle inzamelingsactie,
hoeft de penningmeester geen zorgen
te hebben en kunnen we elke zondag
de viering bijwonen.

De Mariakerk heeft besloten om de apparatuur aan te schaffen om kerkTV
mogelijk te maken. Via de website
www.kerkdienstgemist.nl kunnen we de
vieringen live uitzenden zonder dat de
opnames eerst bewerkt moeten worden.

Ik ben er van overtuigd dat wij met elkaar best dit bedrag bijeen kunnen
brengen.

Voor parochianen die thuisblijven is dit
een mogelijkheid om toch de eucharistieviering vanuit de Mariakerk bij te wonen.

Doet u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken op de
rekening van de Parochie van de H.Drieëenheid, NL70 INGB 0003 3582 58
onder
vermelding
van
Bijdrage
kerkTV.
In het informatiebulletin,
Klankkleur en onze website houden wij
u op de hoogte van de stand van zaken.

Door het enthousiasme van het locatieteam is de installatie reeds in gang gezet zodat we de Kerstvieringen al kunnen streamen!
De investering voor de Mariakerk zal
zo’n € 6.000,= zijn. Probleem bij deze
stap is dat er momenteel nauwelijks
collectes zijn die voor deze investering
kunnen worden bestemd.

Dank voor uw steun!
Locatieteam Mariakerk

Werkt u mee?
Om uitzending van de vieringen vanuit
de Mariakerk mogelijk te maken, wordt
er hard gewerkt om voor de Kerst klaar
te zijn.

plekken je gegarandeerd buiten beeld
blijft! Aan mensen die wel in beeld komen wordt vooraf toestemming gevraagd.

U kunt zich voorstellen dat bij de bouw
van de kerk, honderd jaar geleden,
niemand kon bedenken dat je in de
kerk kabels moest hebben liggen voor
geluid en internet!

Voor de bediening zijn we op zoek naar
mensen die bij toerbeurt het systeem
willen bedienen. Door de vooraf ingestelde camera posities is dit eenvoudig
te doen. We willen graag dat meerdere mensen kan worden gevraagd om
de apparatuur te bedienen.

Als het voorbereidende werk is gedaan,
zal op 3 december het camerasysteem
worden geïnstalleerd. De camera werkt
met een aantal vooraf ingestelde posities en de kerkgangers zullen in principe niet in beeld zijn. In de kerk wordt
met bordjes aangegeven op welke

Aanmelden kan via het secretariaat.
Locatieteam Mariakerk
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Hoe werkt KerkTV?
U kijkt KerkTV via de website
www.kerkdienstgemist.nl.
De pagina ziet er net zo uit als Youtube.
Klik op die viering van uw keuze en u kunt
kijken.
Kijken kan op een computer, laptop, tablet
en zelfs op een telefoon.
Heeft u een SmartTV, dan kunt u op uw
televisie naar de website en zo de viering
op de televisie bekijken.

Oorlogsweeskinderen
In de afgelopen tijd heeft u weinig van
ons gehoord. Geen aparte inzamelingsacties, geen heerlijk gebak. Maar
blijkbaar bent u onze werkgroep helemaal niet vergeten. Verschillenden van
u hebben onze parochie of een van onze werkgroep weten te vinden. Zo kon
namens u allen € 2500,- overgemaakt
worden voor de Blessed Damian
School in Masindi. Een enorm bedrag
in deze moeilijke tijden. Daar heeft de
laatste wens van Gerard van Paridon
veel mee te maken. Tijdens zijn leven
was hij een enthousiaste fan van onze
“club”. Tijdens de bingomiddagen nam
hij steevast mensen mee die ook bingo
konden spelen voor het goede doel.
Toen Gerard in juni overleed wilde hij
geen bloemen maar een bijdrage voor
de Oorlogsweeskinderen.

interieur is nu aan de beurt. Maar ook
daar heeft het Coronavirus roet in het
eten gegooid. Sinds april is de school
dicht. Specifieke informatie over het
interieur laat nog op zich wachten. Ook
hier de hoop dat in de komende maanden meer duidelijkheid komt.
Voor uw meedenken en het inleveren
van al die zakjes met stuivers en andere munten (enige dagen geleden hadden we zo maar weer een opbrengst
van € 200,- ) willen wij u namens de
Blessed Damian School heel hartelijk
danken. Zodra het mogelijk is om weer
echt actie te voeren of als er meer informatie komt over de Oorlogsweeskinderen, hoort u van ons.
Alle goeds en Gods Zegen.
Namens de werkgroep,

Hoe staat het nu met de multifunctionele ruimte van de school? Van Geert Akkermans hoorden we dat de buitenkant
van de ruimte helemaal klaar is. Het

Lia van der Flier

1ste Communie in de Maria
Het project, dat we voor het 2e jaar gebruiken, bleek wederom een succes.
Veel verhalen en doe-opdrachten nodi-

Vorig jaar oktober begonnen we met de
communicanten enthousiast aan de
voorbereidingen op hun 1e Communie.
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gen de communicanten uit om actief
mee te doen, mee te denken en mee te
praten.

door een hele bijzondere viering. Ingetogen, intens en intiem. De communicanten zagen er prachtig uit en genoten
zichtbaar.

Door Corona kon de 1e Communie in
mei niet plaatsvinden. We hielden contact met elkaar en in september hebben
we de draad voorzichtig weer opgepakt.
Dit heeft geresulteerd in een 1e Communieviering op zaterdag 24 oktober.
Toen we samen met pastoor Carlos dit
plan oppakten mochten we met 100
personen in de kerk. Dat zou heel mooi
geweest zijn, omdat dan de ouders,
broer(s) en zusje(s) erbij konden zijn en
natuurlijk de opa’s, oma’s, peetooms en
peettantes.

Een aantal leden van het jeugdkoor De
B’Engeltjes hebben fantastisch gezongen!
Al met al een viering waar we met veel
voldoening op terugkijken. Natuurlijk
hadden we het anders gewild met een
overvolle kerk en met alle familieleden
erbij en je dan echt opgenomen voelen
in de parochiegemeenschap. Maar in
de huidige omstandigheden was dit het
maximale haalbare.
We feliciteren de communicanten dat zij
na alle intensieve voorbereidingen nu
deel mogen nemen aan de Eucharistie,
de kroon op hun tijd, inzet en energie.

Een week voordat de viering plaatsvond werden de maatregelen verscherpt en mochten er maximaal 30
personen in de kerk aanwezig zijn. Wat
te doen??? Wederom uitstellen en de
communicanten teleurstellen of de viering toch door laten gaan? Uiteindelijk
is besloten om de 1e Communieviering
door te laten gaan in aanwezigheid van
alleen de gezinsleden. Het werd daar-

We zullen contact houden!
Pastoor Carlos Fabril, Karin Veen,
Roos Veen en Machteld van Thienen

Foto:
Wim Keet
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In Memoriam
Betty Klück – Dorlandt

wordende en opgroeiende gezin. Voor
de studerende kinderen leek zij later,
indien nodig, een wandelend woordenboek in Nederlands, Frans, Duits en
Engels. Zij stond voor een correct gebruik van taal in woord en geschrift,
was kritisch en hield van kwaliteit en
stijl. In 1986 kwam het eerste kleinkind
Bram, daarna volgden er nog twaalf.
Heerlijk samen met Jan oppassen bij
de kleinkinderen. Dan schuift er een
donkere wolk over haar bestaan omdat
echtgenoot Jan in 1993 overlijdt. Het
bleek een ware amputatie voor haar,
maar gesterkt door haar karakter en
geloof herpakt zij zich uiteindelijk. Zij
neemt muziekles en wordt koorlid bij de
Nederlandse Händelvereniging in Bussum. Er volgen optredens in Nederland
en Europa, totdat drie avonden na elkaar fysiek te zwaar voor haar werden.
Daarna zong zij nog jarenlang in ons
Rouw- en Trouwkoor, waar zij ook de
communicatie voor deed. In het KVG
en Meetafelen vond zij een waardevolle
bestemming voor haar sociale contacten en vrije tijd. Bij de pakken neerzitten
was niets voor haar. Zo maakte zij
mooie reizen naar Moskou, St. Petersburg, Rome, Lourdes, Engeland en
naar Malta met dochter Annemiek. In
2007 overleed, wederom tot haar grote
verdriet, haar zoon Bart en brak er een
lange rouwperiode aan. De Koepelkerk
en de Eucharistie waren voor Betty altijd belangrijk geweest. Zij liep er niet
mee te koop maar vooral Maria was
een grote steun voor haar. Met haar
muzikale interesse, voorkeur en ervaring mocht zij in de mis graag zingen en
genieten van de melodieën en teksten
van Huub Oosterhuis. Tevens genoot
zij van de preken van Pastor Koot. Bij
het voortschrijden van de jaren overkwamen haar helaas meerdere TIA’s,
die haar de kwaliteiten van het leven

Op 6 september 1931 werd
in huize Dorlandt aan de
Herenstraat in
Bussum Betty
geboren.
Zij
groeide voorspoedig op met
Vader, Moeder,
broer Huub en
er was ook nog
een Tante in
huis.
Lagere
School,
oorlogstijd, Mulo diploma op zak en Betty
kwam in 1946 bij Van Houten in Weesp
op de Administratie terecht. Zij leerde
steno en werd in 1950 Directiesecretaresse bij Tyresoles Nederland waar zij
mede het reclame- en fotoarchief en de
organisatie van voorstellingen van de
Filmdienst door het hele land beheerde.
Buiten haar werk hield ze van lezen,
muziek, zwemmen en dansen. Op een
mooie dag, bij het Paaseieren zoeken
achter Sportpark Zuid, had Betty een in
het oog springende gele alpinopet opgezet. Blijkbaar zozeer aantrekkelijk dat
een jongeman, ene Jan Klück, wel eens
kennis met haar wilde maken. Twee
jaar later kon kapelaan Bos hun huwelijk in 1955 in de Koepelkerk inzegenen
en woonden zij eerst in bij haar ouders,
tot ze in 1960 hun eigen plekje op de
Simon Stevinweg betrokken. Wat werden ze verblijd met de geboortes van
hun kinderen Annemiek, Jan, Bart, Gert
en Thom, respectievelijk in 1956, 57,
58, 60 en 63. Vader Jan had het erg
druk met de in de regio overbekende
zaak ‘Klück’, handel in ijzerwaren en
gereedschappen. Betty regelde thuis
voorbeeldig de zaken in het talrijker
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ontnamen. Zij overleed op 28 augustus
2019. Eén van haar laatste wensen
was een uitvaart door Marlène Potjer uit
haar geliefde Koepelkerk. Gelukkig kon
hieraan worden voldaan. Betty werd op

haar achtentachtigste verjaardag begraven. Het is goed zo, haar levenscyclus is voltooid en ‘De Cirkel is rond’.
Vaarwel Betty. Rust zacht.

Familieberichten
Wij hebben afscheid moeten nemen van:

 Geertruida Kuijper – Kraaikamp, 64 jaar
 Frederik van Dijk, 84 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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Lied van het licht
Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat je straks ziet.

Mensen kijken naar de sterren. Maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat van ons houdt.

Mensen hebben mooie plannen. Maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan. Die vertelt je dat Gods toekomst stralend is.

Mensen dromen mooie dromen van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan. Die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn.

Het wordt anders. Het wordt lichter. Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde. Het wordt Kerst. God is dichtbij.
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Wij wensen u een
Zalig Kerstmis
en een
Gezegend 2021

Het bestuur
De locatieteams
Pastorale team
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Contactgegevens locatie Vituskerk
Adres Pastorie:
Adres kerk
Adres secretariaat:
Email:
Telefoon secretariaat:
Bankrekening:
Locatie team Vituskerk:

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

Marktstraat 1, 1411 CX Naarden
Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden
Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden
sintvitusnaarden@outlook.com
035 - 694 3588
NL33 RABO 0343 7026 65
Hr. P. Grol
06 52 095 788
Hr. H. den Hollander
06 25 336 789
Mw. M. van Waes
06 15 251 975
mw. A. van Eijden
694 8953
Hr. C van Essen
694 5062
Hr. N. Brinker
06 44 219 299
Mariëtte
06 39 621 177
Pastoor C. Fabril
694 3588
Hr. J. Heerschop
693 1219
Hr. H. Jansen
06 51 738 177

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

Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,
sec.rkmariaparochie@outlook.com
035 - 693 1591
NL70 INGB 0003 3582 58
NL98 ABNA 0554 0367 03
Locatie team Mariakerk:
Hr. F. Baneke
698 2999
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
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