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Woordje van de pastoor
Broeders en zusters, terwijl het einde
van de Veertigdagentijd nadert, mag ik
hopen dat meer dan ooit het verlangen
naar Pasen groeit, naar het mysterie
van de dood en de verrijzenis van onze
Heer en Verlosser Jezus Christus.
Jammer genoeg is in de hele wereld de
stand van zaken rond de corona-crisis
nog niet veel beter geworden. Desondanks verliezen wij de moed niet en
richten wij onze ogen des te meer naar
Pasen, naar een toekomst die niet ver
van ons verwijderd ligt en waar de belofte van onze redding en overwinning
in Jezus Christus ligt.

is op slot. Hoe de toekomst er uit gaat
zien weet niemand, of beter gezegd:
dat weet God alleen! Dus dit is de gunstige tijd waarin de Vastentijd ons aanspoorde: laat u zich met God verzoenen! Dit is de gunstige tijd om de
mensheid te helpen beseffen dat de
regie van alles wat er nu gaande is bij
Hem ligt. Dit is de gunstige tijd om
nieuwe prioriteiten voor het leven te
stellen; om weer de weg te herontdekken die naar het ware leven leidt. Misschien kunnen wij in deze tijd onze
Moeder de Kerk ook met andere ogen
gaan zien. Niet als een instituut, maar
zoals een moeder, die voor jou een
plek in haar hart heeft en die jou in verbinding brengt met je hemelse Vader,
in het bijzonder wanneer je de sacramenten ontvangt.

Het goede nieuws van de Verrijzenis
zet onze kwetsbaarheden niet opzij
alsof deze nu niet van belang zijn. We
blijven lachen en we blijven huilen. En
dat is geen slechte zaak, want lachen
en huilen horen bij onze menselijkheid.
Dezelfde menselijkheid die Christus
bezat in een wereld die zowel mooi als
moeilijk is; dezelfde wereld waar Christus naar toe kwam om haar te redden.
Maar nu, in deze zeer bewogen tijd met
alle beproevingen die zij met zich mee
brengt, krijgen onze lach en onze tranen een nieuwe betekenis. Ze worden
onderdeel van het grote mysterie rond
de redding van onze heidense wereld.
Dit wordt alleen mogelijk door de zekerheid van ons geloof in de overwinning van Jezus Christus over de dood
en ook de zekerheid van ons geloof in
de liefde van God, want die is groter
dan alle moeilijkheden die het leven
ons kan brengen.

Beste mensen, ik ben er van overtuigd
dat er geen licht kan zijn zonder duisternis, geen genezing zonder ziekte en
geen verrijzenis zonder dood. Met Pasen schijnt het licht weer in de duisternis. Er komt genezing voor allen die
door de zonde ziek zijn geraakt, en
voor de zieken die door de dood zijn
getroffen komt met Christus de Genade
van de Verrijzenis!
Ik wens u van harte een Zalig Pasen.
Pastoor Carlos Fabril

We leven momenteel in een spannende
wereld die op haar kop lijkt te staan.
Wat wereldwijd gebeurt is niet voor
niets. Dit hoor je van veel mensen: alles wat wij als vanzelfsprekend aannamen is weg. Alles waarop wij rekenden
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Van de bestuurstafel
Hoop doet leven…….. zo luidt het
spreekwoord

wel hulp kunt gebruiken laat het ons
dan weten. Sinds wij ons op gepaste
afstand moeten houden en u beperkt
bezoek mag ontvangen is het des te
belangrijker dat ú ons aangeeft wat nodig is of wat uw wensen zijn. Meld u
zich bij het secretariaat als u hulp nodig
heeft of een bezoekje op prijs stelt. (tel.
69 31 591)

Als je kan hopen op betere tijden, dan
krijg je weer levenslust.
Volgende week is het de Goede Week
met belangrijke vieringen van Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en aansluitend het Hoogfeest van Pasen. Pasen
is het grootste kerkelijke feest van het
jaar en we gaan er nu vanuit dat wij het
ook fysiek kerkelijk - in beperkte mate mogen en kunnen vieren.

Ondank alles blijven onze vrijwilligers
zich inzetten voor alles wat met de kerk
en andere activiteiten te maken heeft.
Wij zijn ons bewust van hun inzet en de
tijd die zij eraan moet besteden. Een
bedankje is hier wel op z’n plaats.

Voor diegene die niet kunnen deelnemen aan de vieringen in de kerk is er
ook de mogelijkheid om, via de Mariakerk KerkTV en op KRO-NCRV TV
NPO2, de plechtigheden te volgen
Onze hoop is gevestigd op een goede
vaccinatie en een langzaam maar zeker einde van een ‘vervelende’ tijd die
dan hopelijk achter ons ligt.

Wij hebben goede hoop dat op een redelijke termijn er weer activiteiten gepland kunnen worden in onze beide
kerken die al lange tijd niet meer zijn
gehouden. Wij denken dat u ook zult
uitkijken naar de dag dat weer heel veel
mogelijk is.

Aktie kerkbalans

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Hierover kunnen wij melden dat er erg
goed gereageerd is op onze oproep om
mee te doen én om extra bij te dragen
vanwege de tekorten die zijn ontstaan
doordat wij niet massaal naar de kerk
konden gaan. Wij zijn u zeer erkentelijk
dat u zo royaal de kerk heeft willen
steunen in deze moeilijke tijd. Mocht u
nog niet gereageerd hebben; uw gaven
zijn nog steeds welkom!

Graag willen wij dat nog meer parochianen meedoen en meedenken met het
parochiebestuur. Als er zaken zijn die
anders zouden moeten, dan horen wij
dit graag en zullen dit met u bespreken.
Als u nieuwe ideeën heeft, dan willen
wij ook daar graag naar luisteren. Misschien dat u zelf ook mee wilt werken
als vrijwilliger voor uw eigen kerk. De 2
kerken zijn niet van het bestuur maar
van ons allemaal. Wij hebben allemaal
een verantwoordelijkheid om alles goed
te laten verlopen en wij hebben uw
steun daarbij hard nodig.

Dit geeft ons zeker ook hoop voor de
toekomst waarin wij weer allemaal naar
de kerk mogen komen.
We zullen ons blijven inzetten voor
onze ouderen en degenen die hulp
nodig hebben.

Wie neemt de uitnodiging aan? Want
zodra we ‘lock-out’ gaan moeten we
klaar zijn voor een snelle sprint om alles zo snel mogelijk op te starten.

Mooie kreet zult u zeggen of denken,
maar wij menen het echt…. Als u van
mening bent dat het beter kan of dat u

Het parochiebestuur
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Palmtakjes ophalen
Op Palmzondag, 28 maart, worden in
beide kerken de Palmtakjes gewijd.
Omdat er maar 30 mensen hun takje
vanuit de kerk die dag mee kunnen
nemen, kunt u in de Goede Week ‘s
morgens op de pastorie in Naarden en
Bussum uw gewijde Palmtakje ophalen.

Wellicht ten overvloede willen wij u er
tevens op wijzen dat ook het bezoek
aan de vieringen in de Goede Week
alleen mogelijk is, wanneer u zich hiervoor vooraf heeft opgegeven bij het parochie-secretariaat op 035 – 693 1591,
op werkdagen tussen 10 en 12 uur.

Brief van de Bisschop
Beste medebroeders, dames en heren,

maatschappij.

We zijn weer een nieuwe fase van de
pandemie ingegaan. De vaccinaties zijn
begonnen en gelukkig zullen de meest
kwetsbare mensen over afzienbare tijd
hopelijk beter beschermd zijn tegen het
virus. Dat is een positief punt. En van
harte hoop en wens ik dat we voor de
zomer weer vrij(er) kunnen ademhalen!

Voor onze parochies is deze crisisperiode niet gemakkelijk, want we willen
graag meeleven met de moeilijkheden
van onze mensen en nabij zijn, maar
juist daarvoor gelden zoveel beperkingen. Een heel aantal van onze vrijwilligers is al op leeftijd en is - begrijpelijk terughoudend geworden. De pastorale
krachten voelen zich beperkt en soms
zelfs machteloos door de situatie. Maar
laten we proberen te denken in “mogelijkheden” en niet alleen in “beperkingen”. Ons geloof en ons vertrouwen dat
we door de hemelse Vader worden gedragen wat er ook gebeurt (”Geen haar
op je hoofd zal verloren gaan” , zegt
Jezus, bij wijze van spreken, Lc. 21,
18), mag ons pad verlichten, juist in
deze donkere, onzekere tijden.

Maar de tweede helft van de winterperiode is voor veel mensen door het
sombere weer altijd al wat lastiger en
daar komt nu nog eens bij dat meer
mensen angstig zijn vanwege de nieuwe varianten van het virus en dat de
maatregelen strenger en strenger worden: avondklok en een sterke beperking van het aantal bezoekers thuis
maken het moeilijker om de moed erin
te houden. Ook bijvoorbeeld voor zelfstandigen zijn er veel onzekerheden;
velen van hen maken zich zorgen over
de toekomst van hun onderneming.
Gezinnen met kinderen staan door de
sluiting van de scholen voor de opgave
om eigen werk en de onderwijsbegeleiding van de kinderen te combineren en
veel mensen vinden het thuiswerken
sowieso een pittige opgave. Talrijke
mensen voelen zich eenzaam. Psychische problematiek, huiselijk geweld en
kindermisbruik zijn het laatste jaar
schrikbarend toegenomen in onze

Ik wil U in ieder geval hartelijk bedanken voor de mogelijkheden die u zoekt
om toch contact te leggen, tekens van
nabijheid te geven en mensen te steunen. En ik wil U graag Gods zegen
toewensen en geestelijke kracht voor
deze moeilijke tijd. Ik blijf voor U en allen in ons bisdom bidden.
Met hartelijke groet, ook namens de
staf en medewerkers van het bisdom,
Jan Hendriks
Bisschop van Haarlem-Amsterdam
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In gesprek met Mikel Palić
Op 26 september is Mikel Palić tot
priester gewijd door Monseigneur Hendriks. Vanwege de coronacrisis was de
priesterwijding al eens uitgesteld. Ook
in september werden de aanstaande
priesters niet gezamenlijk, maar allemaal apart gewijd. De coronamaatregelen veranderden steeds. 10 dagen voor
de priesterwijding mochten er nog maar
50 mensen bij zijn in plaats van 100. 3
dagen tevoren kreeg hij bericht van het
restaurant dat zijn diner niet door kon
gaan. Gelukkig bood het seminarie uitkomst en konden ze met 30 gasten
daar dineren. Voor Mikel was het een
groot cadeau dat zijn familie erbij kon
zijn. Ook mensen in de parochies waar
hij werkt feliciteerden hem en hij kreeg
een tafel vol gelukwensen.

sen, door het geloof verlicht. Het is een
genade als je mensen kunt helpen op
hun weg naar verzoening met God, met
zichzelf en met hun naasten. Mikel ervaart het met name in de sacrament
van boete en verzoening, waar mensen
bevrijd kunnen worden van wat hen
dwars zit, waar men de kracht van
Gods vergeving kan ervaren en weer
moed krijgt.
Hij voelt veel steun van de Heilige
Geest. Een roeping duurt tot het einde
van je leven en geeft je ook een andere
kijk op het leven en op de wereld. Een
gevoel van vaderschap.
Hij ontmoet veel mensen die hulp zoeken, binnen en buiten de kerk. Hij voelt
dat hij er niet alleen voor staat. Niet alleen het locatieteam, maar ook andere
mensen in zijn omgeving helpen hem
om oog te hebben voor degenen die
graag bezoek willen hebben. Mensen
zoeken als ze problemen hebben, verbinding met het geloof. In deze tijd vragen mensen zich vaak af waarom er
corona is, waarom zij hun baan kwijtraken... Hij heeft niet de pretentie dat hij
op alle vragen antwoord heeft, maar hij
weet dat God ieders situatie kent en hij
helpt mensen graag de barrières tussen henzelf en God weg te halen, zodat
ze met een open hart een relatie met
God op kunnen bouwen.

Helaas kon hij vanwege de coronamaatregelen ook niet naar Zagreb,
waar hij natuurlijk ook graag een H. Mis
had willen opdragen in zijn oude parochie. Zoals hij zelf zegt: “Je hebt het
leven niet in eigen hand”.
Ik was aanwezig bij zijn eerste Eucharistieviering in de Mariakerk en vond
het ontroerend hoe hij zijn ouders zegende.
Ik vroeg hem hoe zijn leven veranderd
is na de priesterwijding. Het is vooral
een innerlijk gevoel, een nieuw bewustzijn. Het is nog wat onwerkelijk. Al na
zijn diakenwijding voelde hij dat hij zijn
leven helemaal aan God en in dienst
van de Kerk, heeft toevertrouwd.

Een verschil met vroeger is ook dat hij
weet dat je niet meteen alles kunt oplossen; het geloof is een weg die je
moet belopen.

Na zijn priesterwijding mag hij de H.
Eucharistie opdragen, de biecht afnemen en de ziekenzalving toedienen. Bij
de ziekenzalving kan hij hoop geven en
krijgt hij op een bijzondere manier contact met mensen. Hij probeert dan het
lijden in een ander perspectief te plaat-

Een ander verschil zijn hoogtijdagen als
Kerstmis en Pasen. Vroeger waren dat
dagen waarop hij lekker kon ontspannen. Nu zijn het de drukste dagen van
het jaar.
In deze coronatijd is het wel heel an6

ders om een H. Mis op te dragen. Men
heeft nu minder persoonlijk contact met
de gelovigen en de vieringen zijn kleiner geworden. Het is ook best moeilijk
om de mis op te dragen voor een bijna
lege kerk, zoals deze Kerst het geval is
geweest, maar hij heeft liever 30 mensen in de kerk dan niemand. Door de
livestream kunnen mensen zich toch
met de parochie verbonden voelen.

Als u nog meer wilt weten over Mikel
Palić kunt u ook zijn artikel lezen in het
parochieblad van Blaricum en Huizen,
De Zaaier van december jl. en ook in
de kersteditie van Samen Kerk 2020
staat een interview met hem.
Ik vond het boeiend om met hem te
praten en wens hem een goede tijd toe
in onze regio.
Jeanine Peijnenburg
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Oproep van de Bisschoppen: Vier Pasen
Nederlandse bisschoppen roepen
met speciale website iedereen op:
Vier Pasen!

is het vaak mogelijk om thuis mee te
vieren via een livestream. Als ook dat
niet kan, is er op zondagochtend een
eucharistieviering te zien op NPO2 bij
KRO-NCRV.
Op www.vierpasen.nl staan nog meer
handige links en downloads. Zo is er
een link naar www.vastenactie.nl om in
de veertig dagen voorbereidingstijd op
Pasen ook iets te kunnen doen voor
anderen. In de Veertigdagentijd is het
immers gebruikelijk om te vasten, te
bidden en te geven in de voorbereiding
op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te
vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden
er bovendien een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze
gebruiken om extra aandacht te geven
aan Pasen op de website en in het parochieblad.

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog
steeds beperkende maatregelen gelden
in verband met de coronapandemie,
roepen de Nederlandse bisschoppen
op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen
dit
op
de
speciale
website
www.vierpasen.nl die op Aswoensdag,
17 februari, online is gegaan. De site
biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

De bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere
filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij
belangrijke onderdelen van de Goede
Week en Pasen. Verder is op de site
ook de boodschap van paus Franciscus
voor de Veertigdagentijd te vinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om
een
bezoek
te
brengen
aan
www.vierpasen.nl en te kijken hoe de
website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust
mogelijk te beleven.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan,
dat is de boodschap van Pasen. Dit
willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de
website www.vierpasen.nl. De website
helpt bezoekers om de eigen parochie
te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is
bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd,

Doe mee, Vier Pasen!
De Nederlandse bisschoppen
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Gebed om roepingen
Heer, zie naar uw Kerk.

vergevende kracht van uw sacramenten.

Uw kudde is uitgedund en verzwakt,
veel van uw kinderen lopen verloren.

Heer, wees ons genadig.

Verward door stemmen die twijfel en
verdeeldheid zaaien. Verleid door
stemmen die wegen naar geluk voorspiegelen, die dood lopen.

Wek in het hart van vele jonge mensen
het verlangen U te dienen in hun medemensen.
Schenk nieuwe priesters aan uw Kerk,
die willen zijn als U.

Gewond door angst, verdriet en zorgen,
die geloof en liefde doen bekoelen.

Schenk uw Kerk diakens, religieuzen
en lekenmissionarissen die vurig verlangen op weg te gaan om te verkondigen, te bidden en te redden. Mensen
die echt bekommerd zijn om zoekende
zielen terug te voeren naar U, de enige
Bron van alle Licht, Leven en Liefde.

Heer, onze hoop is gevestigd op U.
Op uw belofte dat U met uw Kerk zult
zijn tot aan het einde van de tijd. Op uw
woord dat U uw Geest zult uitstorten,
als wij dat van U vragen. Op uw verzekering dat U arbeiders zult sturen, als
wij U daarom smeken.

Moge Maria, de Moeder van alle mensen en volkeren, de Moeder heel bijzonder ook van de priesters, onze
machtige Voorspreekster zijn.

Heer, hoor ons gebed.
De velden staan meer dan ooit wit voor
de oogst.
De wereld heeft nood aan uw Woord
van waarheid en barmhartigheid. De
Kerk heeft priesters nodig die in uw
Naam en uw Persoon uw volk voeden
met de bovennatuurlijke, helende en

Mgr. J.M. Punt, emeritus bisschop van
Haarlem—Amsterdam
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Vissers van mensen
Jezus zei: ‘Kom volg Mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken!’

hun dagelijkse werk niet alleen gaat om
eigenbelang, maar dat hun belangstelling ook moet uitgaan naar andere
mensen. En daar moet aan gewerkt
worden.

Simon en zijn broer Andreas laten hun
netten achter en volgen Jezus. Even
later sluiten ook Jacobus en zijn broer
Johannes aan.

“Vissers van mensen maken” is dus
anders in het leven gaan staan,

Ik heb wat bedenkingen bij deze gang
van zaken. Je laat je werk toch niet in
de steek, er moet toch brood op de
plank? De vissen die ze vangen verliezen hun leven, ze dienen als voedsel.

je meer gaan bekommeren om je medemens. Niet bang zijn, niet ontmoedigd worden, wat meer verantwoordelijkheid dragen. ‘Kom, en volg Mij!’ Kijk
om naar je medemens: naar hun zorgen en wensen.

Wat moet ik me voorstellen bij het vissen van mensen? Gaat het om mensen
vangen in de betekenis van “zieltjes
winnen”? Ik heb het als kind wel zo opgevat. En die gedachte werd nog onderstreept door wat later in het evangelie staat: Jezus zei tegen zijn leerlingen:
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel
en op de aarde. Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en leer hen, dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’

Als het om “Mensen in leven houden”
gaat, moet ik denken aan de parabel
van de barmhartige Samaritaan.
Iemand reist van Jeruzalem naar Jericho en wordt overvallen door rovers,
die hem zijn kleren uittrekken, hem
mishandelen en hem halfdood achterlaten. Een priester komt langs, maar laat
het slachtoffer liggen, want hij moet
naar de synagoge waar mensen op
hem zitten te wachten. Er komt ook een
Leviet langs, die laat ook het slachtoffer
liggen, want ook hij is op weg naar de
synagoge.

Ik kan me niet voorstellen dat Jezus dat
zo bedoelde, toen hij sprak over mensenvissers..

Een Samaritaan, die op reis is, ziet de
zwaargewonde man liggen. Hij onderbreekt zijn reis. Hij gaat naar de gewonde man toe, giet olie en wijn over
zijn wonden en verbindt ze. Hij brengt
de man naar een herberg en geeft de
herbergier geld om de man te verzorgen.

Jezus spreekt in zijn Bergrede een heel
andere taal. Staat er in het Grieks misschien wat anders? De bijbel is uit het
Grieks vertaald en daarom moet je in
het Grieks snuffelen. Wat vind ik?
Het gaat niet om mensen ‘te vangen’, in
de betekenis van zieltjes te winnen. In
het Grieks betekent het werkwoord
‘vangen’ “ in leven houden,” of ‘tot leven
brengen’.

Kijk dat is “vangen“, dat is mensen in
leven houden.
Ik heb nog nooit een predikant op de
preekstoel horen zeggen:

Dat is andere koek, mensen in leven
houden!

Mensen, wakker worden, dit geldt ook
voor jullie!

Jezus wil die vissers bij brengen, dat
10

Jezus roept ons, zondag 25 januari
2021, bij onze naam om zorg te dragen
voor mensen, dichtbij en ver weg.

Vorige maand las ik in Klankkleur, ons
parochieblad, dat het IDF, het Interkerkelijk Diaconaal Fonds NaardenBussum-Hilversumse Meent, een fonds
is voor praktische hulp in acute nood.

Talloze mensen dreigen te verdrinken,
sommigen in materiële of financiële zekerheden, anderen in totale onwetendheid hoe in dit bestaan overeind te blijven. Velen dreigen te verstikken in
eenzaamheid, in de zinloosheid van het
leven.

Het IDF helpt ongeacht geloof of geen
geloof, afkomst of huidkleur.
Mijnheer Arie Vijn kan ons er alles over
vertellen.
Kijk, de heer Arie Vijn valt ook onder de
noemer van mensenvisser.

Gelukkig zijn er mensen die dit oppikken. Jullie kennen er vast wel een, hier
uit de omgeving.

Samen met anderen, mensen in leven
houden.

Mijnheer Heerschop, eigenaar van een
“ Doe het zelf “ zaak. Hij werd een
mensenvisser, samen met zijn vrouw.
Een kwart eeuw geleden begon hij met
het inzamelen en versturen van hulpgoederen naar arme Oost-Europeanen.
Hulp aan kinderen in noodsituaties.
Hulp aan instellingen voor die kinderen.
Overal waar zij zich bevinden, zonder
te kijken naar sociale klasse, afkomst of
overtuiging.

Meerdere mensen in het land gaan aan
de slag met soortgelijke projecten. Het
kan simpel, dak- en thuislozen helpen
met broodjes en koffie, een luisterend
oor en een goed gesprek. Mensen in
leven houden.
Vissers van mensen anno 2021.
Hartelijke groeten,
J.M. Baaij

Worden gebeden verhoord?
Meestal halen de mensen hun schouders op of schudden het hoofd. Het is
een veel voorkomende reactie.
Bidden is geen vraag- en antwoordspel.
Als je in moeilijke omstandigheden verkeert en je vraagt God om hulp, wordt
het antwoord niet op een presenteerblaadje aangeboden.
Er gebeurt wel wat.
Moeilijkheden stapelen zich op en zonder dat je je ervan bewust bent, wordt
je sterk gemaakt. Je krijgt kracht om de
moeilijkheden aan te kunnen. Waar
komt die kracht vandaan? Er is een
spreekwoord: De mens wikt en God
beschikt.
Je vraagt wijsheid om de juiste weg te
gaan. Doch je ontmoet diverse proble-

men en je leert er mee om te gaan. Dat
is wijsheid. Die wijsheid gebruik je om
de juiste weg te gaan.
Je vraagt om liefde, mededogen en behulpzaamheid. Je ontmoet mensen in
moeilijkheden en je biedt hulp. Omgekeerd ontvang je liefde en mededogen.
Ik heb zo het vermoeden dat we in die
richting het antwoord moeten zoeken
op de vraag of gebeden verhoord worden. Je krijgt niet waar je om vroeg,
maar je krijgt, zonder dat je het bewust
bent, alles wat je nodig hebt.
De mens wikt en …....................
Met vriendelijke groet,
J.M. Baaij
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Op weg naar Pasen en verder
Wanneer ik terugblader in mijn levensboek, dat al aardig dik is, kom ik uit bij
een periode die in vele opzichten vergelijkbaar is met de huidige situatie. Ik
kan er niet omheen, maar deze tijd doet
mij steeds denken aan de Tweede Wereldoorlog die ik als kind, tussen de vijf
en tien jaar oud, heb meegemaakt.
Vergelijkbaar in die zin; het gebukt
gaan onder de druk van een meedogenloze vijand met alles wat daarbij
komt: gedwongen maatregelen, geboden en verboden, vrijheidsbeperking,
angst en onzekerheid. Waarheid en
waanzin die elkaar doorkruisen. Verwardheid en opstandigheid. Ook een
tijd die veel vragen oproept, waarop
geen duidelijk antwoord komt. Kortom,
een tijd van inleveren en afzien voor
iedereen. Wat staat ons nog te wachten? Hoelang gaat dit nog duren? Niemand die het weet!

Palmzondag. De zinvolle viering op Witte Donderdag toelaatbaar voor een
kleine groep mensen. Eveneens de
Goede Vrijdag, waarop wij het lijden en
sterven van Jezus herdenken, slechts
mogelijk met een magere bezetting. De
omstandigheden van deze tijd laten dit
helaas niet toe. Door de Corona is alles, ook wat de kerk betreft, anders geworden.
Doch de lente dient zich aan. Het begin
van nieuw leven. Pasen 2021 is in
zicht. Hoe leven wij daar naar toe in
deze crisis?
Zeker, Jezus zal ook dit jaar weer op
eigen kracht, na lijden en beproevingen, levend uit het graf verrijzen, de
dood – voorgoed – achter zich latend.
Hij zal de mensheid opnieuw overtuigen
dat leven sterker is dan de dood. Dat
moet ons hoop en kracht geven, perspectief bieden.

Voor het tweede jaar op rij zal Pasen
en de voorbereiding daartoe in een ander teken staan. De veertigdagentijd is
al een poosje op dreef. Het ontvangen
van de askruisjes is niet mogelijk geweest.

Mogen wij erop vertrouwen dat Zijn
kracht ons, meer dan ooit, mag bezielen. Dat wij samen in staat mogen zijn
op te staan uit deze, schijnbaar uitzichtloze, crisis wereldwijd. Als dat zou kunnen, kan Pasen 2021 niet “Zalig” genoeg zijn!

De Goede Week zal slechts met een
gering aantal kerkbezoekers mogelijk
zijn. Wel of geen gewijde palmtak op

Corrie Bloks – van der Maeden

Gebed tot St. Jozef
Uw jawoord aan God, Heilige Jozef,
heeft aan uw leven een wereldwijde
betekenis gegeven. U hebt de vorming
van Jezus op u genomen. Het vaderen mensbeeld dat u leefde, was de
leerschool waaruit Gods Zoon de basis

vond voor heel zijn optreden. Zijn wijze
van zijn, zijn krachtige persoonlijkheid,
zijn liefdevolle omgang en zijn onverbiddelijke keuze om het goede te doen
en de zonde te vermijden leerde Christus ook van U. De liefde en trouw
12

waarmee u Maria hebt benaderd was
edel
en
onzelfzuchtig.
In
alle beproeving bleven u en zij sterk,
dienstbaar aan het plan van God dat u
werd geopenbaard.

Daarom vraag ik u, Sint Jozef, in mijn
leven iets van die stille vredige kracht te
brengen. Help mij om met God mee te
denken, mee te werken. Dat ik alle
plannen en wensen niet toets aan wat
ik wil maar wat de Heer van het leven
wil dat ik doe of laat. Dat ik met u blijf
beseffen dat God de mens - dus ook ik
- wil betrekken in Zijn heilswerk. U die
hebt beschermd, waak over mijn die
zelf na en met elke communie bereid
ben tabernakel te van Zijn Goddelijke
aanwezigheid.

Ook ik wil de moed hebben dienstbaar
te zijn, ook ik wil eigen vooruitzichten
en wensen opgeven indien het helpt
Gods Koninkrijk te vestigen. Zowel voor
een individu alsmede voor het geheel van gezin, kerk of de samenleving.
U hebt het vertrouwen gehad om uw
leven in stilte en verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of
roem. Zodanig dat Christus later
kon zeggen wat Hij met eigen ogen had
gezien: “Wie onder u groot wil worden,
moet dienaar zijn en wie onder u de
eerste wil zijn moet slaaf van u wezen”.

Zie genadig neer op mijn en onze intenties en bewaak en geleid ons die met
vertrouwen om uw voorspraak.
Amen.
Gebed uit het bisdom Roermond

13

Overwegingen voor de Goede Week
Op de avond van Witte Donderdag aan
Jezus’ laatste avondmaal beleven we
mee hoe Jezus, de ware martelaar, reageert op het onrecht dat Hem wordt
aangedaan. Jezus wéét wie met Hem
aan tafel zitten. Het zijn mensen die
zich vrienden noemen, maar ze vluchten bijna allemaal weg als het kruis in
zicht komt. Daar zit de leerling die Hem
zal verloochenen, die zeggen zal dat hij
niets met Hem te maken heeft en Hem
niet kent; daar zit een ander die Hem
zal verraden voor dertig zilverstukken
en die persoon zit bij die maaltijd nota
bene met dat plan in zijn hoofd en Jezus wéét dat. Hij heeft die spelletjes
door.

den gebeurd, maar het had gisteren
kunnen zijn. Mensen zijn niet veranderd. Nog steeds zijn er mensen als
Judas, die alles doen voor geld. Nog
steeds zijn er hogepriesters en Schriftgeleerden die alles beter weten en tot
het uiterste gaan om hun eigen eer en
positie te beschermen. Nog steeds zijn
er Pilatussen die meewaaien met alle
winden en bij wie onder druk alles
vloeibaar wordt. En er zijn mensen als
de soldaten die doen wat zij moeten
doen — bevel is bevel — en hun eigen
geweten hebben uitgeschakeld. En nog
steeds zijn er mensen als Petrus die uit
angst wat meepraten, niet durven en
daarom soms foute beslissingen nemen. Ze zijn er nog steeds en misschien zit van ieder van hen ook wel
iets in onszelf. Maar nog steeds zijn er
ook mensen als de vrouwen onder het
kruis en als de leerling Johannes, die
Hem in stilte trouw zijn. En er zijn mensen als Maria die hier onder het kruis
de Moeder van de mensheid wordt:
ziehier uw kinderen! Nog steeds zijn er
mensen die het oppakken en verder
gaan. Nee, het is niet afgelopen hier op
het kruis. Dit is pas het begin want na
Zijn verrijzenis gaat het door in iedere
mens die aan Hem handen en voeten
wil geven.

Vanavond zien en horen we wat Zijn
reactie is: Hij knielt voor ieder van die
leerlingen neer - ook voor Judas - en
wast hun voeten wat een slavenwerk
was, geen werk voor een Heer en
meester. En Hij laat hen juist op deze
avond het kostbaarste en het mooiste
na wat Hij te geven heeft: de heilige
Eucharistie: ‘Dit is mijn lichaam, voor
jullie gegeven; dit is mijn bloed dat voor
jullie vergoten wordt’.
Zo keert Jezus die daad van verraad
om: wat Hij doet maakt het verraad onderdeel van een daad van uiterste liefde. Meteen na dit maal gaan ze naar de
Hof van Olijven en begint Zijn passie.
De leerlingen vallen dan direct in slaap;
dat is zó saai, niet leuk meer, ja, dat
zijn Zijn vrienden.
Hij zal worden verraden door haat en
hebzucht; maar Hij geeft zichzelf als
een cadeau aan ons; zo wordt die
avond het grootste kwaad omgevormd
en ingepast als een daad van hoogste
liefde, alles zonder geweld.
Het is meer dan tweeduizend jaar gele14

Een Paasgebed
Heer Jezus Christus,

Schenk nieuw leven aan uw mensen,

overwinnaar van de dood,

dat hun kruis verlicht zal worden

open ons hart voor U:

en zij het uitzicht zullen blijven zien:

laat de vreugde van dit Pasen

een toekomst

binnenstromen

vol heerlijkheid;

niet alleen in ons eigen hart

dat geloof en vertrouwen

maar ook in heel de kerk,

in hun hart zullen leven

en heel de wereld.

en zij in de kracht daarvan
voort zullen gaan

Laat ieder mens mogen leven

- die aardse pelgrimstocht -,

vanuit de hoop en het vertrouwen

totdat zij U zien,

dat iedere lijdensweg,

verrezen Heer,

hoe zwaar en bitter ook,

van aangezicht tot aangezicht.

een opgang is naar heerlijkheid,
naar licht en leven,

Doe ons vervuld zijn

dat ieder mens

van de kracht en de vreugde

geroepen is en voorbestemd

van Uw verrijzenis.

voor leven en geluk.

Laat Uw vrede met ons zijn.

Goede Jezus,

Jan Hendriks

eerst was uw hoofd

Bisschop Haarlem Amsterdam

vol bloed en wonden,

(Uit: “van Maria Lichtmis tot Pinksteren”, uitgave Adveniat)

nu straalt Uw heerlijkheid
ons tegemoet,
die de belofte van nieuw leven
in zich draagt,
voor heel Uw schepping.
Zegen de mensheid,
vooral de armen en wie lijden.
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Hongerdoek
Met de sluiting van de Jozef kerk is het
hongerdoek, wat altijd achter in die kerk
hing, naar de Maria kerk gekomen.
Lange tijd hebben we nagedacht over
een mooie plek om deze weer op te
hangen. In de kerk is geen optie omdat
daar geen beschikbare muur is waar hij
past.

over de achtergrond en het verhaal
achter dit doek. Wij weten dat het doek
gemaakt is door een groep vrijwilligers
van de Jozef kerk en de Maria kerk. Dat
ieder zijn deel heeft gemaakt en dat het
hierna aan elkaar is gemaakt. Maar
graag horen we: hoe het idee is ontstaan; waar komt het ontwerp vandaan
en de betekenis van de afbeeldingen
op het doek. Er zullen ook zeker anekdotes te vertellen zijn van tijdens het
proces van maken. Kortom mail of bel
mij met uw verhaal. Dit prachtige doek
verdient dit!

Na de renovatie van de ruimtes in de
pastorie kwam er een mooie witte muur
vrij in de grote zaal. Hier is hij opgehangen aan een gordijnstang en hangt
hij te pronken. Als er weer koffiedrinken
is vraag maar of u hem mag bewonderen.

Karin Veen

Wat ons ook leuk lijkt is om in de volgende klankkleur een artikel te maken

chmveen@gmail.com
0623149384

Parochiebladen service
Stille Omgang 2021 digitaal

Amsterdamse Kalverstraat uit 1345
wordt gehouden in de nacht van 20 op
21 maart. Een bijzondere editie dit jaar:
geen touringcars uit het hele land met

De Stille Omgang ter herinnering aan
het eucharistisch wonder in de
16

duizenden pelgrims maar een digitale
Stille Omgang, thuis via de computer, Ipad of smart phone.

wordt
het
jongerenprogramma
afgesloten
met
eucharistische
aanbidding. Doe mee: vanaf 20.30 uur.
Info: www.jongekerk.nl.

Zaterdagavond 20 maart is er om 22.00
uur
een
speciale,
online,
eucharistieviering vanuit Amsterdam.
Aansluitend wordt de route van de
ommegang digitaal uitgezonden. Info
(met alle links): www.stille-omgang.nl

Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV
Wilt u van huis uit deelnemen aan de
dagelijkse vieringen in de Haarlemse
kathedraal? Schakel dan KathedraalTV in op uw computer, iPad, telefoon
of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan de zondagse vieringen
met de fraaie zang van het kathedrale
koor. Kathedraal-TV zendt alle plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast reportages over diverse kerkelijke
onderwerpen.
Kijk
op
www.kathedraaltv.nl.

Stille Omgang jongeren
Ook het jongerenprogramma van de
Stille Omgang is digitaal. Pater Jan
Stuyt sj. zal het thema ‘Luisteren, maar
dan echt’ verdiepen met voorbeelden
uit het leven van pater Frans van der
Lugt, die in 2014 werd vermoord in
Homs (Syrië). Na enkele workshops
over ‘Het liefhebben van je vijanden’ en
‘De christen die verlangt te luisteren’

Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:

•
•
•
•
•
•
•
•

Palmzondag, 28 maart, om 10.00 uur
Chrismamis/oliewijding, 31 maart, om 19.30 uur
Witte Donderdag, 1 april, om 19.30 uur
Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april, om 15.00 uur
Goede Vrijdag, 2 april, om 19.30 uur
Paaswake, 3 april, om 21.00 uur
Eerste Paasdag, 4 april, om 10.00 uur
Tweede Paasdag, 5 april, om 10.00 uur

Inleverdata kopij
Editie
Inleverdatum kopij
Verschijningsdatum
3
Pinksteren 30 april
21 mei
4
Zomer
25 juni
16 juli
5
Opening
13 augustus
3 september
6
Herfst
1 oktober
22 oktober
U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres:
klankkleur@h-drieeenheid.nl verstuurt.

17

SchuldHulpMaatje helpt bij financiële problemen
Geldzorgen geven vaak stress, waardoor mensen niet meer helder kunnen
nadenken en de problemen alleen maar
erger worden. Een Maatje is er dan om
te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te
maken. De Maatjes zijn daar speciaal
voor opgeleid. En die hulp kost niets.

of bel coördinator Daniel Wagenaar
voor informatie of voor een afspraak
(06-12702998).

Iedereen met financiële problemen mag
contact opnemen, wat de oorzaak van
de schulden ook is. Hoe eerder mensen
aan de bel trekken, des te beter.

Jan van der Ploeg Bestuurslid
Meer informatie vindt u op de volgende
websites:

Stap over de schaamte heen, vraag
hulp.

• schuldhulpmaatje.nl
voor maatjes en algemene informatie

Als u zelf geen problemen heeft, kunt u
wellicht een familielid, of bekende met
financiële problemen attent maken op
deze mogelijkheid.

• uitdeschulden.nu - voor hulpvragers

Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.schuldhulpmaatje.nl

• moneyfit.nl
voor jongeren met geldvragen

• geldfit.nl
voor voorkomen van geldproblemen

18

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.

•

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.

Op de website van de parochie: https://www.h-drieeenheid.nl/ vind u alle informatie
en links om de Heilige Mis in de kerk of via internet bij te wonen direct op de home
pagina:
1. Telefoon nummer om te
reserveren om de Heilige
Mis bij te wonen
2. Link naar de live stream
om de Heilige mis via
computer of tv bij te wonen.
3. Link om het misboekje te
downloaden

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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Liturgisch rooster
Let op: Voor het bijwonen van een viering dient u vooraf te reserveren en de tijden
voor de avondvieringingen in de Goede week zijn aangepast!

zaterdag 27 maart
Vitus
17:30 uur Eucharistie
zondag 28 maart - Palmzondag
Maria
11:00 uur Palmzondag
Vitus
9:30 uur Palmzondag

Pastoor C. Fabril
Pastoor C. Fabril
Pastoor M. Costa

donderdag 1 april - Witte Donderdag
Maria
19:00 uur Witte Donderdag
Vitus
19:00 uur Witte Donderdag

Kapelaan A. Geria
Pastoor C. Fabril

vrijdag 2 april - Goede Vrijdag
Maria
19:00 uur Goede Vrijdag
Maria
15:00 uur Kruisweg
Vitus
19:00 uur Goede Vrijdag
Vitus
15:00 uur Kruisweg

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

zaterdag 3 april - Paaswake
Maria
Vitus

19:00 uur
19:00 uur

Paaswake
Paaswake

Pastoor C. Fabril
Pastoor M. Costa

zondag 4 april - Pasen
Maria
11:00 uur 1e Paasdag
Vitus
9:30 uur 1e Paasdag
maandag 5 april
Maria
Geen viering
Vitus
9:30 uur 2e Paasdag
zaterdag 10 april
Vitus
17:30 uur Eucharistie
zondag 11 april - 2e paaszondag
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie
zaterdag 17 april
Vitus
17:30 uur Gezinsviering / KND
zondag 18 april - 3e paaszondag
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie
zaterdag 24 april
Vitus
17:30 uur Eucharistie
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Pastoor C. Fabril
Pastoor M. Costa

Kapelaan A. Geria
Pastoor C. Fabril
Kapelaan A. Geria
Kapelaan M. Palić
Pastoor C. Fabril
Kapelaan M. Palić
Pastoor C. Fabril
Pastoor C. Fabril

zondag 25 april - 4e paaszondag
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie
zaterdag 1 mei
Vitus
17:30 uur Eucharistie
zondag 2 mei - 5e paaszondag
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie
zaterdag 8 mei
Vitus
17:30 uur Eucharistie
zondag 9 mei - 6e paaszondag
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie
donderdag 13 mei - Hemelvaart
Maria
11:00 uur Hemelvaart
Vitus
9:30 uur Hemelvaart
zaterdag 15 mei
Vitus
17:30 uur Gezinsviering / KND
zondag 16 mei - 7e paaszondag
Maria
11:00 uur Eucharistie
Vitus
9:30 uur Eucharistie
Vitus
12:00 uur 1e Heilige Communie
zaterdag 22 mei
Vitus
17:30 uur Eucharistie

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

zondag 23 mei - Pinksteren
Maria
11:00 uur 1e Pinksterdag
Vitus
9:30 uur 1e Pinksterdag
maandag 24 mei
Maria
Geen viering
Vitus
9:30 uur 2e Pinksterdag
zaterdag 29 mei
Vitus
17:30 uur Eucharistie
zondag 30 mei - Heilige Drie-Eenheid
Maria
11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans
Vitus
9:30 uur Eucharistie

Pastoor C. Fabril
Pastoor M. Costa

Pastoor C. Fabril
Pastoor C. Fabril
Pastoor C. Fabril
Kapelaan A. Geria

Vieringen door de week
Vitus kerk
iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur
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Vitusklanken
Opgeven misintenties St. Vituskerk
Misintenties, die afgelezen worden tijdens de H. Missen, kunt U opgeven op twee
manieren:
1e Gebruik de enveloppe die achter in de kerk ligt.
Geef daarop aan:
-

De afleesdatum en -dag (zaterdag 17.30 uur of zondag 09.30 uur)
De af te lezen (enkelvoudige) naam of tekst
De opdrachtgever van de misintentie met telefoonnummer
Sluit € 8,= per intentie in bij de enveloppe
Stop de (in)gevulde enveloppe tijdig in de brievenbus van de pastorie (ruim
een week voor de aangegeven datum, maar uiterlijk de dinsdag ervoor)

OF
2e Geef de gewenste misintentie tijdig op via e-mail (ruim een week voor de aangegeven datum, maar uiterlijk de dinsdag ervoor).
-

Via email-adres: sintvitusnaarden@outlook.com
Vermeld daarbij:

-

De afleesdatum en -dag (zaterdag 17.30 uur of zondag 09.30 uur)
De af te lezen (enkelvoudige) naam of tekst
Opgegeven door: …………
€ 8,= over te maken op: NL33RABO0343702665
Onder vermelding van: ‘Misintentie St Vitus’
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Familieberichten

Door het doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen:

 Benthe Hanna Marie Gatsma

Wij hebben afscheid moeten nemen van:








Willi Querido, 84 jaar
Simon Schaap, 91 jaar
Antonia Alida Maria Lapidaire - van de Staak, 94 jaar
Elisabeth Brigitta Maria Steensma – Verlaat, 80 jaar
Bertha Gerarda de Esch – Thompson, 82 jaar
Frederika Maria Lampe - van Dongen, 91 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
Het altaarbloemetje
“Wat een verwennerij om zo’n mooie
Biedermeyer te ontvangen ter ere van
mijn verjaardag. Ik ben er blij mee en
geniet er nog steeds van”

Tijdens elke zondagse viering wordt er
een altaarbloemetje uitgedeeld aan één
van onze parochianen waarvan wij vinden dat die het even nodig heeft of omdat er een bijzondere gelegenheid voor
is.
Deze geste wordt bijzonder gewaardeerd, blijkens de reacties die op het
secretariaat binnenkomen. Een greep
hieruit:

Elke week zijn er wel kerkgangers die
de taak op zich nemen de altaarbloemetjes te bezorgen. Veel dank daarvoor, evenals de mensen die ervoor
zorgen dat er elke week een bloemetje
is!

“Wat een verrassing was dat zeg!”

Locatieteam Mariakerk

Dank voor uw bloemenhulde t.g.v. ons
50 jarige huwelijk! U heeft uw administratie perfect op orde – zelfs nadat
wij in die 50 jaar bijna 20 keer zijn verhuisd.”

Ter gelegenheid van de vrijwilligersdag
heeft het locatieteam aan alle vrijwilligers een chocoladehart bezorgd.
Hiermee geven wij al die vrijwilligers
een hart onder de riem en bedanken wij
ze voor hun inzet.

“Hartelijk dank voor het prachtige tafelbloemetje dat ik van u mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 90ste verjaardag. Het riep weer vele herinneringen bij mij op. Uw attentie en medeleven heb ik zeer gewaardeerd”
“NN kwam een lief bloemetje brengen.
Het was een echt zondags moment met
veel dank.”

Omdat alles anders is, wordt het heel bijzonder
Het is in de Mariakerk een goede gewoonte om met
Kerst bij parochianen die even
extra
aandacht
kunnen gebruiken
een azalea te bezorgen.
Deze
worden dan door
vrijwilligers
langsgebracht.

Iets wat ze graag doen want bij elke
plant die ze bezorgen heb je leuke gesprekjes.
Vanwege de Coronasituatie vonden wij
niet dat we bezorgers op pad moesten
sturen om een plant aan te bieden. We
hebben gekozen voor een attentie die
door de brievenbus kon. Dat werd het
boekje “Van Allerheiligen tot Kerstmis”,
voorzien van een kaartje met bovenstaande titel, een bemoedigend gedicht
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voorgangers en locatie team – waardevolle geschenk.”

en een woordje van het locatieteam.
Ook op deze geste hebben we vele reacties mogen ontvangen. Een greep
hieruit:

“Een prachtig en hoopvol boekje. Mooie
inspirerende teksten. Ik ben er echt
heel blij mee.”

“Dank voor deze uitspraak en de grote
verrassing die erbij ingesloten was.”

“Het is een boek waar we weer iets van
kunnen opsteken. Het is nu een lastige
tijd maar we houden vol. Hartelijk
dank.”

“Ik was (ben) blij verrast voor de leuke
attentie bij mij in de bus. Dank je wel,
een leuk idee!”

“Door deze teksten kom ik in de stemming voor advent en Kerst en is iedereen toch dichtbij. Heel hartelijk bedankt”

“Ik ben heel trots op jullie, hoe de
saamhorigheid in de parochie onder
deze moeilijke omstandigheden gewoon door gaat”

“Het is een fijn boek met mooie gebeden, overwegingen en gedichten. Ik zal
er veel gebruik van maken. Ik ben er
blij mee.”

“Hartelijk dank voor de attentie die ik
van u mocht ontvangen. Dat uw werk
gezegend mag worden door de goede
God.”

Locatieteam Mariakerk

“Hartelijk dank voor de aandacht en
attentie”
“Hartelijk dank voor de Kerstattentie en
het draaiend houden van de eredienst,
kerkblad en de bereikbaarheid’
“Het is inderdaad helemaal anders,
maar heel blij verrast ben ik door jullie –

Vieringen rond en met Pasen 2021
•

Palmzondag, zondag 28 maart, 11.00 uur
De B’engeltjes zingen.

•
•

Witte Donderdag, donderdag 1 april, 19.00 uur
Goede Vrijdag, vrijdag 2 april
o 15.00 uur Kruisweg
o

•
•

19.00 uur Goede Vrijdag viering

Paaswake, zaterdag 3 april, 19.00 uur
Eerste Paasdag, zondag 4 april, 11.00 uur

Voor alle vieringen geldt dat u zich van tevoren bij het secretariaat op dient te geven
als u een viering bij wilt wonen.
Alle vieringen worden ook uitgezonden op KerkTV.
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Familieberichten

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:

 Marly de Graaf
 Bento Donizetti de Carvalho

Wij hebben afscheid moeten nemen van:












Elisabeth Kuijper – Meijer, 89 jaar, Zeggemeent 6 Hilversum
Alida van der Geest – de Groot, 88 jaar, Huize de Stichtse Hof Laren
Joannes Bakker, 93 jaar, H. Kamerlingh Onnesweg 76-G Bussum
Petronella Heijmans, 95 jaar, Huize de Stichtse Hof Laren
Ineke Luijkx – Brom, 87 jaar, Amersfoortsestraatweg 9 Naarden
Theodora Ruijter – Peters, 80 jaar, Willem Barentszstraat 63 Bussum
Martinus Dijkgraaf, 75 jaar, Rietmeent 15 Hilversum
Willem van der Waag, 84 jaar, Koningin Wilhelminalaan 1 Naarden
Margaretha Gmelig Meyling – Krijnen, 99 jaar, Huize de Stichtse Hof Laren
Maria de Jong – Haselager, 88 jaar Brinklaan 37c Bussum
Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden
van lieve mensen om hen heen.
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De kapper.
Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen en zijn baard te
laten trimmen. De kapper begon aan zijn werk terwijl ze ondertussen begonnen te praten. Er werden veel verschillende onderwerpen aangesneden tot ze
uiteindelijk bij het onderwerp ‘God” kwamen. De kapper zei: ik geloof niet dat
God bestaat.”
“Waarom zou je zoiets zeggen?”, vroeg de klant.
“Nou loop de straat maar op, dan zie je wel dat God niet bestaat. Leg me
eens uit, zouden er zoveel zieke mensen zijn als God bestaat? Zouden er
kinderen in de steek worden gelaten? Als God bestaat zou er geen pijn en lijden meer zijn. Ik kan niet geloven dat een liefdevolle God al deze dingen toelaat.”
De klant dacht een tijdje na maar reageerde niet omdat hij geen discussie
wilde beginnen. De kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de zaak.
Net nadat hij de zaak was uitgelopen zag hij aan de andere kant van de
straat een man met lang, vies, geklit haar en een ongetrimde baard. Hij zag
er smerig en onverzorgd uit. De klant liep terug naar de zaak, ging naar binnen en zei tegen de kapper: “Weet je wat? Kappers bestaan niet.”
“Hoe kun je dat nou zeggen? vroeg de kapper verrast. Ik ben hier en ik ben
een kapper. Ik heb je net nog geknipt!”
“Nee!”, riep de klant uit. “Kappers bestaan niet want als ze wel zouden bestaan zouden er geen mensen rondlopen met vies, lang haar en ongetrimde
baarden, zoals die man daar buiten.”
Aha, maar kappers bestaan wel! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar mij
toekomen.”
“Precies!”, bevestigde de klant. “Dat is het punt! God, bestaat ook! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar Hem toekomen.”
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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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