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Woordje van de pastoor 

Beste mensen, nu wij op weg zijn naar 
het Feest van Pinksteren, de vervulling 
van de Paastijd, mogen wij zeker niet 
de tijd vergeten die achter ons ligt en 
die ons naar dit feest gebracht heeft. In 
de Veertigdagentijd, vol strenge coro-
na-maatregelingen, hebben wij toege-
leefd naar de Verrijzenis van onze 
Heer. Net als bij de apostelen kan deze 
tijd ook wel een ervaring van moede-
loosheid en een zekere depressiviteit 
met zich meegebracht hebben. Dat 
dachten de leerlingen ook na Goede 
Vrijdag: hoe moet het nu verder met 
ons? En zelfs na Zijn Verrijzenis, nadat 
Jezus meerdere malen aan hen was 
verschenen, waren zij nog steeds on-
zeker en bang. Het opgesloten moeten 
blijven zonder contacten van buitenaf 
en het moeten wachten op het neerda-
len van de Heilige Geest om dan weer 
naar buiten te kunnen, duurde wel erg 
lang.  

Dit heeft ons leven de afgelopen tijd 
ook bijzonder getekend. Maar toen de 
leerlingen ineens vervuld werden met 
die kracht van boven, die Jezus hen 
had beloofd, hadden onzekerheid en 
angst geen plaats meer in hun hart. De 
Heilige Geest, de Gave Gods, kan alles 
nieuw maken, kan mensenlevens ver-
anderen, kan de barrières afbreken die 
mensen van elkaar en van God kunnen 
scheiden. 

Vervuld van de H. Geest werden de 
leerlingen nieuwe mensen, net alsof zij 
opnieuw geboren waren. En zonder 
angst en onzekerheid gingen zij de 
Boodschap van de Liefde van God 
rondbrengen. De gave van de Heilige 
Geest waarop ook wij nu wachten, is 
steeds voorzien van dezelfde macht die 
mensenlevens kan veranderen en vul-
len met nieuwe hoop. Het heeft ook te 

maken met een vast vertrouwen dat wij 
moeten hebben; vertrouwen in een God 
voor wie niets onmogelijk is. Een God 
dus die ook met gesloten deuren bij 
ons binnen kan komen en de deuren 
van het gesloten leven waarin iemand 
gevangen zit, open kan breken, zodat 
hij/zij weer vrij naar buiten kan. Zo ziet 
onze huidige tijd er nog  uit!  Het ont-
staan van de Kerk met de neerdaling 
van de Heilige Geest heeft de daaraan 
voorafgaande moeilijke tijd niet onge-
daan gemaakt. Deze blijft vandaag de 
dag nog een belangrijke rol spelen in 
de geschiedenis van de Kerk en ook in 
óns leven. Ik ben ervan overtuigd dat 
de moeilijke geschriften en beproevin-
gen, waarmee de Kerk en de wereld in 
het verleden te maken hebben gehad, 
zich in onze huidige wereld op andere 
wijze kunnen presenteren. De bedoe-
ling is om de mens opnieuw weer de 
kracht en almacht van God te laten er-
varen die hem weer tegemoet wil ko-
men om hem van zulke situaties te be-
vrijden, waar de mens alleen niet uit 
kan komen. Hier wordt een bepaalde 
herkenning van de mens verwacht van 
God, die de Enige is die dit kan doen. 
En die herkenning kan de mens via een 
niet al te simpele weg naar God uiten, 
namelijk via het gebed! 

“Ik hef mijn ogen naar de bergen; van-
waar kan ik hulp verwachten? De hulp 
komt mij van de Heer, die hemel en 
aarde gemaakt heeft.” (Ps.121, 1-2). 

Het gebed is een belangrijk deel van 
ons leven. Het is het moment waarin je 
als mens in contact komt met je hemel-
se Vader; een waardevol moment 
waarin je je afsluit voor de wereldse 
dingen om met de hemelse dingen in 
contact te komen. En dat ervaar je ook, 
want God laat je niet te lang wachten 
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wanneer je met Hem wilt spreken. Hier 
speelt de meimaand een belangrijke 
rol, de maand die gewijd is aan Maria. 
In deze meimaand kunnen wij onze re-
latie met onze hemelse moeder ver-
sterken en ervaren hoe Zij als onze 

moeder voor ons bij God ten beste 
spreekt. 

Ik wens u Zalig Pinksteren.  

Pastoor Carlos Fabril  

 

Van de bestuurstafel 

Zondag 30 mei is het feest van de H. 
Drie-eenheid. Door de huidige situatie 
lijkt het ons verstandig dat wij het feest 
in beide kerken vieren zodat we maxi-
maal gebruik kunnen maken van de 
dan beschikbare plaatsen in de kerk. 

Feest van emeritus Pastoor M. Costa 

We lopen alvast een beetje vooruit op 2 
bijzondere data. Op dinsdag 29 juni a.s. 
hoopt pastoor Costa zijn 60 jarig pries-
terjubileum te vieren. Wij willen daar 
extra aandacht aan besteden in een 
plechtige viering op zondag 27 juni. 
Onze bisschop Mgr. J.W.M. Hendriks 
heeft zich bereid verklaard dit bijzonde-
re feest met ons te vieren en zal de 
hoofdcelebrant zijn in de Vituskerk. 

Alvast goed om te weten dat pastoor M. 
Costa op 28 oktober zijn 90ste verjaar-
dag hoopt te vieren. We mogen wel 
zeggen: een heel bijzonder jaar voor 
deze nog zeer actieve priester. 

In dit nummer van Klankleur treft u een 
interview aan met pastoor M. Costa. 

Dan is er sinds kort een stagiaire actief 
in de parochie: Evert Florijn, hij is ge-
trouwd en woont in Hilversum, hij is op 
weg naar zijn wijding als permanent 
diaken en zal de komende tijd samen 
met pastoor Carlos het werk in een pa-
rochie leren kennen. 

Kortgeleden zijn wij op de hoogte ge-
steld van een heel mooi bedrag uit een 
nalatenschap. Het PB bestuur heeft 

unaniem besloten om een deel uit deze 
nalatenschap te besteden aan goede 
doelen. Wij zullen u op de hoogte hou-
den aan welke goede doelen wij den-
ken. 

Het eerste doel waar wij aan denken is 
bijvoorbeeld het seminarie Redemptoris 
Mater, in Nieuwe Niedorp. Daar is de 
huisvesting van de priesterstudenten 
van de Neocatechumenale Weg, die de 
priesteropleiding volgen in Heiloo, al-
waar het seminarie van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam gevestigd is. On-
ze priesters in Naarden, Bussum, Hui-
zen en Blaricum hebben hun spirituele 
vorming daar ontvangen. 

Redemptoris Mater is voor een belang-
rijk deel van hun inkomsten afhankelijk 
van giften. Het zou een goede gele-
genheid zijn en tevens een mooi ge-
baar om onze dankbaarheid te tonen 
door een gift aan hen over te maken. 

Financiën 

Wij hebben onze jaarrekening over 
2020 ingediend bij het bisdom met een 
tekort van € 43.000,-. We zijn tevreden 
met het resultaat, dat er aanvankelijk 
minder rooskleurig uitzag. Wij hebben u 
niet tevergeefs gevraagd om met name 
de actie kerkbalans goed te steunen 
met uw gift. 

Reserveren 

Zolang het nodig is dat wij met een be-
perkt aantal personen mogen deelne-
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men aan de H. Mis blijft het noodzake-
lijk om te reserveren. Gelieve daarvoor 
de tijden aan te houden die in Klank-
kleur zijn aangegeven: (van maandag 
t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur). 
Er zijn helaas mensen die het nood-

nummer gebruiken en ’s avonds bellen 
– dit kan echt niet! 

Tevens treft u elders een artikel aan 
over de renovatie van de Mariakerk. 

Het parochiebestuur 

 

Wist u dat …

• Wist u dat de renovatie van de Mariakerk een aanvang heeft genomen? 

• Wist u dat de Mariakerk een rijksmonument is? 

• Wist u dat u nog steeds moet reserveren om de H. Mis te kunnen bijwonen? 

• Wist u dat de heer Opdam gestopt is met zijn werkzaamheden voor de RK be-
graafplaats in Naarden? 

• Wist u dat zijn opvolgers de heer en mevrouw Keet zijn? 

• Wist u dat de parochie een mooi bedrag heeft ontvangen uit een nalaten-
schap? 

• Wist u dat wij van plan zijn om ook goede doelen hierin te laten delen? 

• Wist u dat pastoor M. Costa op dinsdag. 29 juni a.s. zijn 60 jarig priesterjubile-
um hoopt te vieren? 

• Wist u dat pastoor M. Costa nog een bijzonder feest hoopt te vieren op 28 okt. 
a.s.? 

• Wist u dat er een stagiaire met pastoor Carlos meegaat om het ‘vak’ te leren? 

• Wist u dat zondag 30 mei het feest van de H. Drie-eenheid is? 

• Wist u dat u bij de actie kerkbalans goed aan onze kerken heeft gedacht? 
 

U leest het allemaal én nog veel meer in de Klankkleur. 

 

Van de rabbi en de eenvoudige boer 

Een eenvoudige boer bad iedere dag 
tot God. Maar omdat hij geen gebed 
kende zei hij voor God het alfabet op 
en voegde daaraan toe dat de Eeuwige 
daar zelf wel een goed gebed van zou 
kunnen maken. Een rabbi hoorde dit en 
ging naar de boer toe om hem een ge-
bed te leren. Maar hoe de boer ook zijn 
best deed, hij kon na de eerste twee 
regels maar niet onthouden hoe het 

gebed verder ging. Daarom stopte hij 
met bidden. De nacht daarna ver-
scheen de engel van God aan de rabbi: 
“Wat heb je gedaan? Je hebt de boer 
zijn gebed afgenomen. Ga naar hem 
toe en zeg hem dat hij mag bidden hoe 
hij gewend was.” 

 

(Joodse wijsheid) 
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Dodenherdenking

Ieder jaar worden de doden her-
dacht in een bijeenkomst in de 
Wilhelminakerk met aansluitend 
een stille tocht naar het monu-
ment aan de Frederik van 
Eedenlaan.  

Vorig jaar, en ook dit jaar, kon 
dit helaas niet doorgaan door de 
pandemie. In de loop van de 
dag worden er bloemen neerge-
legd bij het monument door ver-

schillende instanties. 

De Parochie van de H. Drieëenheid 
heeft er ook een bloemstuk neergelegd, 
opdat we niet vergeten dat vele men-
sen hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid. 

Namens het bestuur  

Karin Veen

 

 

 

 

VERDIEPING

Pinksteren - Het feest van de Geest 

Recent hebben wij de hemelvaart van 
de Heer gevierd. Voor veel christenen 
in het hedendaagse Nederland is dat 
feest niet onproblematisch. Maar nor-
maal komen er op Hemelvaartsdag 
minder gelovigen naar de Eucharistie 
dan op zondag. Hoe moet je de hemel-
vaart van Jezus voorstellen nu wij 
spreken over een uitdijend heelal dat 
miljarden jaren oud is en miljoenen 
lichtjaren ruim? In de Handelingen van 

de Apostelen lezen dat dat Jezus zich 
van zijn leerlingen verwijdert en een 
wolk Hem onttrekt aan hun ogen. 

Thuiskomen 

Het is goed te beseffen dat een wolk in 
de Schrift een teken kan zijn van Gods 
nabijheid. Op weg naar het beloofde 
land is God het Joodse volk nabij in 
een wolkkolom. En als in Jeruzalem de 
grote tempel gereed is gekomen, vult 
een wolk het huis van de Heer. De wolk 
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als teken van de majesteit van God. 
Tegen die achtergrond kunnen wij de 
wolk in de Handelingen zien als een 
verwijzing dat Jezus na zijn kruisdood 
en opstanding is thuisgekomen bij God. 
Van de Vader is Hij uitgegaan en tot de 
Vader is Hij teruggekeerd. Christus is 
verhoogd tot aan de rechterhand van 
God. Het thuiskomen van Jezus vormt 
overigens een belofte voor ons. Allen 
die met Hem verbonden zijn, mogen 
hopen op een thuiskomst. God houdt 
van ons en heeft zijn hand op ons ge-
legd. Hij is trouw tot over de grens van 
dit aardse leven heen. 

De Geest als helper 

Voor zijn terugkeer naar de Vader heeft 
Jezus ons een andere Helper beloofd. 
Wij vieren die belofte tijdens dit Pink-
sterfeest. De heilige Geest wil als een 
helpende kracht bij ons zijn. Voor veel 
tijdgenoten, ook gelovigen, is de Geest 
maar moeilijk te begrijpen. Wij kunnen 
de werkzaamheid van de Geest verhel-
deren met grondwater of zuurstof. Al-
leen door het onzichtbare grondwater is 
er grasland en zijn er vruchtbare lande-
rijen. En alleen door de aanwezigheid 
van zuurstof kunnen wij ademen en 
leven. Zo is de Geest als een soort 
goddelijk grondwater of goddelijke 
zuurstof. Onzichtbaar maar onontbeer-
lijk voor ons bestaan. Zonder de Geest 

als Gods adem kunnen wij niet leven. 
Maar zonder de Geest kunnen wij ook 
niet bidden en geloven. Het is de Geest 
die het christelijk bestaan mogelijk 
maakt. 

Veerkracht 

In kracht van Gods Geest kunnen wij 
de navolging van Christus gestalte ge-
ven. Als Jezus bij de Vader is opgeno-
men is de tijd van concreet christelijk 
leven aangebroken. Dat gold voor de 
eerste christenen maar dat geldt even-
zeer voor ons. In kracht van de Geest 
worden wij geroepen tot een authentiek 
christelijk bestaan. Bescheiden maar 
ook fier; niet arrogant maar wel zelfbe-
wust. Ik hoop de Gods Geest in deze 
tijd ook over ons vaardig wordt. Wij he-
ten christenen: gezalfden met de 
Geest. De zorgen in Kerk en wereld 
kunnen ons somber en zelfs depressief 
maken. Juist dan mogen wij bidden om 
moed en vooral ook veerkracht. Gods 
Geest als de andere Helper wil ons ook 
geestelijk sterk maken. In kracht van de 
Geest gaan wij met vertrouwen de on-
zekere toekomst tegemoet. Wij zijn bij 
God in goede handen. 

Mgr. Gerard de Korte, 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch 

uit: “Van Maria Lichtmis tot Pinksteren” 
(uitgave: Adveniat Baarn) 

 

Pastoor emeritus Michi Costa 60 jaar Priester

Pastoor Michi Costa (1931, bijna 90 
jaar), afkomstig uit Turijn, heeft niet 
de klassieke weg gevolgd van lagere 
school, kleinseminarie, grootsemina-
rie en daarna de priesterwijding. Na 
de middelbare school is hij afgestu-
deerd als ingenieur en is hij gaan 
werken bij Siemens (Milaan-
München). 

Zijn roeping was geen ‘Damascus-
ervaring’, maar kwam in de loop der 
jaren geleidelijk tot hem als een zach-
te bries. Op latere leeftijd voelde hij 
zich geroepen voor het priesterschap. 
In juni 1961 werd hij als 29-jarige tot 
priester gewijd en werd hij als kape-
laan in zijn eigen parochie in Turijn 
benoemd. Zijn loopbaan in de Kerk 
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volgde evenmin het klassieke patroon 
van parochiepriester: van kapelaan 
tot pastoor, in een vast bisdom tot 
aan het emeritaat. 

Reeds vroeg werd hem duidelijk dat 
een diepere inwijding in het geloof het 
enige antwoord was op de ontstane 
geloofsverschraling in de jaren ’70. 
Toen moest ineens “alles kunnen” en 
deed men massaal afstand van de 
oude tradities, en de kerkelijke be-
trokkenheid nam sterk af. Dat ge-
beurde niet alleen in Italië maar in de 
hele westerse wereld. De intussen 
ontstane Neocatechumenale Weg 
was een actieve benadering van het 
geloof, te beleven in klein gemeen-
schappen. 

Dit betekende voor kapelaan Michi 
een nieuwe lente. Samen met een 
groep jonge volwassenen van de pa-
rochie begon hij een Weg van ge-
loofsverdieping wat voor hem een 
herontdekking van zijn christen-zijn 
werd. Op dezelfde manier bereidden 
de geloofsleerlingen zich in de vroege 
Kerk voor op hun Doopsel. 

Na dit enkele jaren ervaren te heb-
ben, stelde hij zich beschikbaar om 
overal heen te worden gezonden om 
de blijde boodschap te verkondigen. 
In die geest en natuurlijk met toe-
stemming van zijn bisschop is hij 4 
jaar met een team in Zuid-Afrika op 
missie geweest. Daar waren de R.-K. 
parochies als gevolg van de apartheid 
gescheiden tussen zwarte, gekleurde 
en witte gelovigen. 

Intussen was er een nieuwe vorm van 
evangelisatie ontstaan: de ‘Missie-
Gezinnen’. Door paus Johannes Pau-
lus II werden toen ook enkele gezin-
nen naar Nederland uitgezonden, die 
met dezelfde geest en intentie in de 

Bijlmermeer en in het nog prille Alme-
re zijn begonnen. De bisschoppen 
vroegen aan Rome om een priester, 
die in Nederland deze gezinnen kon 
begeleiden volgens de Neocatechu-
menale Weg. In 1988 volgde de pau-
selijke zending van Michi Costa naar 
Nederland.  

Inmiddels waren na de woelige jaren 
’70 bijna alle seminaries in Nederland 
opgeheven. Om priester te worden 
volgde men dan maar een privé-
opleiding, zoals bijv. ook Antoine 
Bodar heeft gedaan. Alleen in Lim-
burg bestond, in Rolduc bij Kerkrade, 
nog een echt seminarie waar ook on-
ze beide bisschoppen J. Punt en J. 
Hendriks zijn opgeleid. 

Mgr. H. Bomers van het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam nam het initiatief 
om een eigen Diocesaan Missionair 
Seminarie op te richten, nu voor bui-
tenlandse priesterstudenten. Met fi-
nanciële hulp van een vermogende 
ondernemer is in Nieuwe Niedorp, in 
de kop van Noord-Holland een oud 
leegstaand klooster aangekocht dat 
direct ter beschikking werd gesteld 
voor de priesterstudenten. 

In 1993 is Michi Costa daar aange-
steld als rector voor de eerste twaalf 
studenten uit verschillende landen die 
door Rome waren aangewezen om 
naar Nederland te gaan. Zijn conrec-
tor dr. J.M. Tercero Simón is intussen 
de Studieprefect van het Bisdom ge-
worden. 

De financiële situatie van het semina-
rie was na het in gebruik nemen van 
het klooster vrij zwak, maar Gods 
Voorzienigheid, die het missionair 
seminarie voor Nederland graag wilde 
liet niet lang op zich wachten. De om-
liggende dorpen, met nog een flinke 
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vaste kern van enthousiaste gelovi-
gen, kwamen namelijk de opleiding in 
de eerste noden financieel fors on-
dersteunen. In 1997 is het nieuwe 
Grootseminarie van het Bisdom offi-
cieel opgericht in Vogelenzang. 

In 2000 heeft Michi Costa het recto-
raat overgedragen aan Luc George 
(Belg) en is hij benoemd tot pastoor 
van de St. Vitus-parochie in Naarden. 
De start in Naarden, als opvolger van 
oud-missionaris H.J. Peters C.S.SP., 
was niet gemakkelijk. Zijn preken ge-
tuigden van grote eruditie en Bijbel-
kennis, al waren die soms wat pro-
fessoraal voor de gemiddelde gelovi-
ge. Al doende leert men en inmiddels 
heeft pastoor Costa een zeer prakti-
sche benadering van de dagelijkse 
lezingen: Wat staat er nu eigenlijk in 
de teksten van 2000 jaar geleden? 
Hoe lees je die en wat zegt ons dat 
nu als mensen van de 21e eeuw? 

In 2008, op 77-jarige leeftijd, waarbij 
toch velen allang van een welver-
diend pensioen genieten, droeg hij 
het stokje over aan Pastoor Carlos 
Fabril. Hij trad terug maar zeker niet 
om achter de geraniums te gaan zit-
ten. Hij bleef actief in de pastorie wo-
nen in Naarden. Pastoor Costa ver-
zorgt een aantal Eucharistievieringen 
in de maand en zodoende is hij een 
grote steun voor het priesters-team 
van de parochie en de kerken in Hui-
zen en Blaricum. Daarnaast werd 
pastoor Costa ook tot Spirituaal van 
het Seminarie in Nieuwe Niedorp be-
noemd. 

Dit jaar hoopt Pastoor Costa 90 jaar 
te worden. Wij bidden dat hij op deze 
hoge leeftijd van de Heer de kracht 
en gezondheid mag ontvangen om 

ieder van ons nog enige tijd terzijde te 
staan. 

Afhankelijk van de coronabeperkin-
gen zullen wij zijn 60-jarig priesterju-
bileum graag samen met U willen vie-
ren.  
Moge de Heer hem zegenen en be-
hoeden in deze levensfase. 
Wij danken hem voor zijn grote lief-
devolle inzet. 

 

Palmpasen met Buxustakjes is heel 
mooi. Maar dit is mooier! (Foto Ria 
Frakking) 

Pastoor Michi Costa, van harte gefeli-
citeerd!! 

Namens de Parochiegemeenschap. 

P.s.: Het 60-jarig Priesterjubileum van 
pastoor Michi Costa zal gevierd worden 
op zondag 27 juni a.s. Deze viering zal 
worden gecelebreerd door onze bis-
schop Mgr. J.W.M. Hendriks om 09.30 
in de St. Vituskerk in Naarden. 
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De goede Herder (zondag 25 April) 

Een herder wordt aangesteld om te 
waken over een kudde schapen, die 
hem of haar wordt toevertrouwd. Een 
goede herder is begaan met het lot van 
zijn schapen. Hij kent zijn schapen en 
de schapen kennen hem. Een goede 
herder heeft er heel veel voor over dat 
zijn schapen het goed hebben. 

De overheid is aangesteld om te waken 
over de hem toevertrouwde onderda-
nen. Een goede overheid is begaan 
met het lot van zijn onderdanen. Het 
lijkt mij vanzelfsprekend dat zo'n over-
heid er veel voor over moet hebben, 
dat de mensen in het land gelukkig 
kunnen leven. Slaagt de overheid daar 
in, dan verdienen zij het predicaat 
"goede herder". Helaas zijn er goede 
en slechte herders. 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst 
toont zich een slechte herder. In dag-
blad Trouw van woensdag 14 april lees 
ik het artikel "Ongehoord" van journalist 
Stevo Akkerman. Wat is het geval? 

De enige zoon van een Syrische hoog-
bejaarde vrouw woont in Nederland. De 
zoon is hier werkzaam bij een grote 

bank, hij werkt hard en is trouw aan de 
gestelde eisen. Hij voldoet aan de in-
komensnorm voor gezinshereniging. 
Doch zijn moeder komt Nederland niet 
in, want ze is op leeftijd. Ze zal vast 
een keer in het ziekenhuis belanden of 
andere zorg nodig hebben. Conclusie: " 
Dat kost de staat geld, wat niet in het 
belang van Nederland is." 

De moeder zal in alle eenzaamheid in 
Syrië moeten blijven en sterven. Waar 
is de goede herder die zijn schaapjes 
kent? Waar is de goede herder die 
troost en bemoediging zoekt voor één 
van zijn schaapjes? 

De Nederlandse overheid handelt niet 
naar christelijke beginselen. De god 
van de mammon versus de god van de 
liefde. 

Wat doen we eraan? 

Vriendelijke groet, 

J.M. Baaij 

P.s. Mammon is het Syrische woord 
voor de god van het geld, van rijkdom. 

 

 

Meimaand, Mariamaand 2021 

Tussen mijn spullen kwam ik per toeval 
dit gedicht tegen. Dit gedicht heb ik ge-
schreven in het jaar 1989, nadat ik vijf 
dagen op bedevaart was geweest naar 
Lourdes. Misschien, meende ik, past dit 
goed in deze tijd, nu het ter bedevaart 
gaan, niet mogelijk is door de Corona 
crisis alom. De heiligdommen zullen 
daardoor leeg en verlaten zijn. Doch 
het verlangen van ontelbare mensen, 
wereldwijd, om daar naartoe te gaan is 

een vurig verlangen, want de Mariaver-
ering onder de mensheid is nog altijd 
een onmisbaar groot goed en is diep-
geworteld. Juist in deze tijd van be-
proeving hebben wij Haar troost, warm-
te en steun meer nodig dan ooit tevo-
ren. Klampen wij ons aan haar vast. 

Misschien kan het lezen van dit gedicht 
daar een beetje in tegemoet komen! 
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Lourdes 

 
Pelgrims overal vandaan 

ziet men komen, ziet men gaan. 
En zij bidden allemaal 

in hun eigen moedertaal. 
 

In een eindeloze rij 
trekken duizenden voorbij 

aan de grot; bij dag, bij nacht. 
Bidden daar om troost en kracht. 

 
Velen krijgen kracht naar kruis. 

Gaan dóór Haar gesterkt naar huis. 
In één en het zelfde lied 

uit men vreugde én verdriet. 
 

’s Avonds, als de duisternis 
over Lourd’ gevallen is, 

wordt men, als vanzelf, gesticht 
bij het zien van zovéél licht. 

 
Komend uit die lange stoet 

die Maria blij begroet 
met een kaarsje in de hand, 
dat ter ere van Haar brandt. 

 
Heel de menigte zingt mee, 
’t Lourdeslied: “Ave, Ave!”. 

Eer het kaarsje wordt gedoofd, 
zingt men uit wat men gelooft. 

 
Pelgrims, overal vandaan, 

blijven komen, blijven gaan. 
Altijd gaat die stroom maar voort 

naar dit wonderbaarlijk’ oord. 
 

Corrie Bloks – van der Maeden 
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Nieuwe beheerder begraafplaats St. Vituskerk te Naarden 

Na 34 jaar lang zijn beste krachten te 
hebben gegeven aan het beheer van 
de begraafplaats van de St. Vituskerk 
te Naarden, heeft de heer H.J. Opdam 
afscheid genomen van zijn werkzaam-
heden voor de begraafplaats. Wij zijn 
de heer Opdam grote dank verschul-
digd voor zijn jarenlange inzet. 

Wij weten dat hij dat met veel passie 
heeft gedaan en dat het hem moeilijk 
viel om echt afscheid te nemen. Wij 
hebben een nieuwe beheerder gevon-
den in de heer Wim Keet, tevens lid 

van het parochiebestuur, die samen 
met zijn vrouw Bernadette, de werk-
zaamheden van de heer Opdam heb-
ben overgenomen. 

Wij zijn tevens blij dat mevr. Thea Koot, 
ook al vele jaren actief als secretares-
se, haar werkzaamheden voor de be-
graafplaats zal blijven voortzetten. 

Wij wensen de heer Opdam alle goeds 
en de nieuwe directie veel succes met 
hun nieuwe job. 

Het parochiebestuur 

 

Meetafelen 

Langzaam gaat de wereld weer een 
beetje open en zetten we kleine stapjes 
terug naar wat ooit “normaal” was. We 
hebben onze trouwe gasten al meer 
dan een jaar niet gezien en hopen dat 
het met iedereen goed gaat.  

Als werkgroep Meetafelen zijn we voor-
zichtig begonnen met plannen maken. 
We hopen in augustus/september weer 
iets te kunnen organiseren. We begin-
nen klein met een high tea op zondag-
middag en denken aan 29 augustus of 
12 september.  

Om onze plannen verder te kunnen 
uitwerken horen we graag van onze 
gasten of u geïnteresseerd bent om te 
komen. Laat het ons weten door middel 
van een briefje in de brievenbus van 

het pastoraal centrum van de Mariakerk 
of door een mailtje naar rinekeblaauw-
geers@gmail.com. 

Zet in het briefje/mailtje uw naam en 
telefoonnummer, zodat we u zonodig 
kunnen bereiken. 

In de volgende klankkleur, die uitkomt 
in juli, hopen wij definitieve informatie te 
kunnen geven over onze plannen. 

We kijken er naar uit dat we elkaar aan 
het eind van de zomer weer kunnen 
ontmoeten en dat eindelijk “de morgen 
van lachen en van troosten” is aange-
broken. 

Aafke, Betty, Irenka, Louky, Mieke en 
Rineke (werkgroep Meetafelen) 

 

Geen hongerdoek maar een geloofsdoek 

Een hongerdoek hangt gedurende de 
40-dagen tijd in de kerk. De naam hon-
gerdoek heeft te maken met de Vasten. 
Het gebruik hiervan gaat terug naar 
een oude traditie tussen de 10e en 16e 

eeuw. De hongerdoeken zijn vooral 
gemaakt door mensen uit Afrika, India 
en Latijns-Amerika. 

Een geloofsdoek heeft beelden en 
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symbolen, die iets zeggen over ons ge-
loof en leven. Via een geloofsdoek 
kunnen wij met elkaar communiceren 
over het geloof en leven. 

Ons geloofsdoek is ontstaan tijdens 
een gezamenlijk project binnen de ge-
spreksgroepen van de Maria- en Jozef-
kerk in de jaren ’93-’95. We hadden 
toen jaarthema’s; in ’93-‘94 was het 
jaarthema geloofscommunicatie. 

Tijdens de gesprekken in de verschil-
lende werkgroepen kwamen er vele 
actiepunten naar voren, waaronder het 
maken van een geloofsdoek. Zoveel 
actiepunten dat in ’94-’95 hetzelfde 
jaarthema is behouden. 

Beppy Vos en Martha van Eijden na-
men het voortouw en organiseerde een 
5-tal bijeenkomsten met betrokken pa-
rochianen. Tijdens deze avonden wer-
den er geloofsgesprekken gevoerd over 
het eigen geloof en ons R.K. geloof. 
Hieruit kwamen de Kernwoorden: Ver-
bonden in Christus – Vertrouwen – 
Verschillen accepteren – Samen op 
weg – Beweging / Vernieuwing en Sti-
muleren en Inspireren.  

Deze kernwoorden omzetten in symbo-
len was niet makkelijk maar door met 

elkaar in gesprek te zijn, kwamen de 
ideeën. 

Nettie Lansdaal begon met tekenen 
tijdens deze gesprekken en zo kwamen 
ze tot het maken van een 2-luik met als 
verbindende factor de boom in het mid-
den. Bovendien mochten de 2 panelen 
geen spiegelbeelden van elkaar wor-
den. 

Nettie heeft thuis dit doek helemaal uit-
getekend. (n.b. tijdens haar uitvaart 
hingen de 2 voltooide doeken op het 
priesterkoor) 

Eerst hing het geloofsdoek in het “ou-
de” Antoniushove. (zie foto) zodat ze 
het perspectief goed in de gaten kon-
den houden. Later mocht het geloofs-
doek in de grote zaal in de pastorie van 
de Mariakerk hangen en werd er hard 
aan gewerkt.   

Alle gesprekken vonden ook plaats in 
de grote zaal van de pastorie. Hoe bij-
zonder is het dat het geloofsdoek nu 
weer hangt op zijn oorspronkelijke plek-
je, helemaal af. 

Volgende Klankkleur vertel ik u meer 
over het doek zelf. 

Karin Veen 
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Liturgische kalender 

• Zondag 23 mei  - Pinksteren 

• Maandag 24 mei  - 2de Pinksterdag 

• Zondag 30 mei  - Feest van de H. Drie-Eenheid. 

• Maandag 31 mei  - Bezoek van Maria aan Elisabeth 

• Zondag 6 juni  - Sacramentsdag 

• Vrijdag 11 juni  - Heilig Hart van Jezus 

• Zaterdag 12 juni  - Onbevlekt Hart van Maria 

• Maandag 14 juni  - H. Lidwina van Schiedam 

• Donderdag 24 juni  - Geboorte van de H. Johannes de Doper 

• Dinsdag 29 juni  - Feest van de HH. Petrus en Paulus  
   - 60 jarig priesterjubileum van pastoor M. Costa 

• Zaterdag 3 juli  - H. Thomas 

• Vrijdag 9 juli  - HH. Martelaren van Gorcum 

• Vrijdag 16 juli  - OL. Vrouw van de Berg Karmel 
 

 

Hans Küng 1928 – 2021 

Hij is wel het enfant terrible van de ka-
tholieke kerk genoemd. Hans Küng, 
een Zwitserse priester en theoloog die 
altijd binnen de kerk is gebleven, maar 
in zijn boeken in een heldere stijl aan-
schopte tegen veel van de heilige huis-
jes van Rome. 

Met zijn meer dan vijftig boeken, in ruim 
dertig talen vertaald, was Küng een in-
spiratie voor veel gelovigen die een 
modernere kerk willen en was hij een 
luis in de pels van het Vaticaan. Dat 
ontnam hem m 1979 zijn bevoegdheid 
om katholieke theologie te doceren en 
wel omdat hij vraagtekens zette bij het 
in 1870 geformuleerde dogma van de 
pauselijke onfeilbaarheid, omdat dit 
volgens hem een autoritaire, dirigisti-
sche bestuurscultuur binnen de kerk 
bestendigt. Dit was naar zijn mening 
onaanvaardbaar. 

Küng kreeg via de deelstaat Baden-
Würtenberg en de universiteit van 

Tübingen een van de Kerk onafhanke-
lijke leerstoel aangeboden en kon 
doorgaan met doceren. Hij is wel het 
enfant terrible van de katholieke kerk 
genoemd. Hans Küng, een priester en 
theoloog die altijd binnen de kerk is ge-
bleven, maar in zijn vele boeken in een 
heldere stijl aanschopte tegen veel van 
de heilige huisjes van Rome. Küng ging 
via een omweg door met doceren en 
was decennialang een van de invloed-
rijkste katholieke theologen ter wereld. 
Hij heeft zich gekeerd tegen het celi-
baat en het kerkelijke verbod op abor-
tus en pleitte voor een grotere rol voor 
vrouwen, In 2013 trok hij zich terug uit 
het openbare leven wegens zijn ver-
slechterende gezondheid. Dinsdag 6 
april 2021 is zijn overlijden bekendge-
maakt. 

(Bron: NRC SU] Deutsche Zeitung) 

Ben Moussault 
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‘Kamers met Aandacht’ voor jongeren 

Stichting Kamers met Aandacht richt 
zich op kamerbemiddeling voor jon-
geren tussen de 18 en 23 jaar die op 
eigen benen willen staan, maar wei-
nig tot geen sociaal vangnet hebben. 
Dit zijn vaak jongeren die nu in een 
verblijfsvoorziening of bijvoorbeeld 
een pleeggezin wonen en daar an-
ders zouden blijven zitten. Wij zoeken 
samen met gemeenten en 
(jeugd)zorgaanbieders kamers in de 
particuliere sector. 

Een beetje aandacht voor elkaar 

Kamers met Aandacht koppelt jongeren 
aan mensen die een kamer over heb-
ben. Iedereen kan een kamer met aan-
dacht aanbieden en iedere woonruimte 
kan een kamer met aandacht worden. 
Of dat nu een zolderkamer bij een ge-
zin, een kamer bij een alleenstaande, 
bij een ouder echtpaar thuis of een ka-
mer boven een winkel of in een studen-
tenhuis is. Voorwaarde is wel dat de 
kamer voor minimaal een jaar wordt 
verhuurd en de huurprijs niet hoger is 
dat het bedrag dat wordt geadviseerd 
door de landelijke huurcommissie. 

De jongere krijgt begeleiding van de 
betrokken hulpverlener en met een 
beetje persoonlijke aandacht in 
zijn/haar woonomgeving bouwt hij of zij 
een eigen netwerk op om op terug te 
vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal 

op eigen benen kunnen staan. De per-
soonlijke aandacht kan komen van de 
verhuurder en/of van inwonende huis-
genoten. De jongeren zijn op hun beurt 
ook bereid om een wederdienst te 
doen. Bijvoorbeeld een klusje in huis, 
even oppassen, de hond uitlaten of 
boodschappen halen. Zo ontstaat er 
voor beiden een win-win situatie. 

Zorgvuldige match  

De verhuurder en de jongere worden 
zorgvuldig gematcht. De verhuurder 
bepaalt zelf hoeveel ‘aandacht’ hij of zij 
wil bieden en overlegt op welke wijze 
dit gebeurt. De jongeren om wie het 
gaat kunnen de huur maandelijks vol-
doen, hebben een dagbesteding en 
geen problematiek die het dagelijks 
functioneren in de weg staat. De be-
doeling is dat zij, na een periode van 
aandacht van een verhuurder en ambu-
lante begeleiding van een zorgaanbie-
der, voldoende vaardigheden en net-
werk hebben om helemaal zelfstandig 
te wonen.  

Een filmpje over Kamers met Aan-
dacht;  https://www.iedereenondereend
ak.nl/wat-er-al-
gebeurt/jongeren/kamers-met-aandacht 

Voor meer informatie: kamersmetaan-
dacht.nl of neem contact op via sabi-
new@kamersmetaandacht.nl / tel. 06-
54287431 

 

Verdieping 

Hemelvaart 

Vandaag vieren wij het hoogfeest van 
de hemelvaart van de Heer. Voor de 
meeste Nederlanders betekent Hemel-
vaartsdag vooral het begin van een ex-
tra lang weekend. Niets minder maar 

ook niets meer. Ook een aantal chris-
tenen in het Nederland van vandaag 
loopt niet echt warm voor het feest. In 
ieder geval is het kerkbezoek bijna 
overal lager dan op een gemiddelde 
zondag. Wij vieren de thuiskomst van 

https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/jongeren/kamers-met-aandacht
https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/jongeren/kamers-met-aandacht
https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/jongeren/kamers-met-aandacht
mailto:sabinew@kamersmetaandacht.nl
mailto:sabinew@kamersmetaandacht.nl
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Christus bij de Bron van waaruit Hij 
leefde. Want dat is, naar mijn overtui-
ging, het hart van Hemelvaart. Jezus 
heeft na zijn arrestatie, marteling en 
kruisdood van God nieuw leven ont-
vangen. Wij hebben dat kerngegeven 
van ons geloof tijdens het Paasfeest 
opnieuw mogen vieren. Jezus is van de 
Vader uitgegaan en tot de Vader terug-
gekeerd. 

Belofte 
Met Hemelvaart gaat het echter niet 
alleen over Jezus maar ook over ons. 
Het thuiskomen van de Zoon bij zijn 
Vader, vormt voor ons een belofte. Ook 
wij mogen hopen op een thuiskomen. 
God laat de vrienden en vriendinnen 
van zijn Zoon niet in de steek. Hemel-
vaart impliceert voor ons de belofte dat 
God trouw is, hier en nu en tot over de 
grens van dit aardse leven heen. Wij 
mogen rusten in de palm van Gods 
hand. God is onze rots, de toevlucht die 
op ons wacht (vgl. Psalm 73). 

Missionaire opdracht 
De eerste leerlingen die getuigen zijn 
van de thuiskomst van Jezus bij de Va-
der, mogen niet naar boven blijven sta-
ren. De blik moet niet naar boven ge-
richt blijven maar naar voren worden 
gericht, het gaat om de toekomst. De 
levende Christus wil dat zijn leerlingen 
het evangelie niet verborgen houden. 
Zij worden de wereld ingezonden om 
het goede nieuws over Gods onvoor-
waardelijke liefde in Christus te vertel-
len 

Altijd weer kom ik onder de indruk van 
de missionaire kracht van de apostel 
Paulus. In de Schriftlezingen van deze 
Paastijd komt het missiewerk van Pau-
lus veelvuldig ter sprake. Zoals hij eens 
al zijn energie gebruikte om de Kerk te 
vernietigen; zo wordt hij na zijn beke-
ring een missionaris die zich met tome-
loze energie heeft ingezet. Heel het 

Middellandse Zeegebied wordt afge-
reisd en tal van ontberingen en tegens-
lagen worden doorstaan. Zo komt Pau-
lus als onvermoeibare missionaris in 
beeld. Hopelijk een blijvende bron van 
inspiratie voor ons. 

Verantwoordelijkheid van het doop-
sel 
Wij leven in een spannende tijd voor de 
Kerk. Er is al jaren sprake van terug-
gang. De kerkelijke cijfers warden ieder 
jaar lager en helaas worden kerkge-
bouwen verkocht en aan de eredienst 
onttrokken. Maar deze situatie mag ons 
niet gijzelen en passief maken. In de 
bisdommen van Nederland wordt ge-
lukkig veel gesproken over missionaire 
geloofsgemeenschappen. Veel pries-
ters, diakens, pastoraal werkers en an-
dere gelovigen maken plannen voor 
missionaire initiatieven. Het doopsel 
vormt een geschenk maar ook een op-
dracht. Katholieken mogen daarom 
worden aangesproken op de verant-
woordelijkheid van hun doopsel. Zij zijn 
geroepen om leesbare brieven van 
Christus te zijn. Alleen als gelovigen in 
de parochies present zijn én zorgen 
voor een gezond financieel fundament 
hebben onze katholieke geloofsge-
meenschappen een toekomst. 

Wachten op de Geest 
Wij leven toe naar het feest van de hei-
lige Geest. Na de dood van Jezus heb-
ben de eerste leerlingen zich angstig 
opgesloten. Ongetwijfeld waren zij be-
vreesd dat ook zij zouden worden gear-
resteerd, gemarteld en gedood. Maar 
als de Pink-stergeest komt, verdwijnt 
de angst als sneeuw voor de zon. Het 
gesloten huis wordt verlaten en de leer-
lingen gaan spreken over de grote da-
den die God in Christus heeft verricht. 
Zij spreken over de hoop die in hen 
leeft. 

Wij leven in onzekere tijden, maat-
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schappelijk en kerkelijk. Maar de Geest 
wil ons moed en veerkracht geven. Ge-
lukkig de mens die juist in deze tijd zijn 
hoofd opricht en zelfbewust kijkt naar 
de toekomst. Het leven is voor verre-
weg de meeste mensen uitermate on-
gewis. Laten wij uitzien naar de Pink-

stergeest vanuit het geloof dat de toe-
komst in Gods zorgende hand ligt. Bij 
Hem mogen wij ons veilig weten. 

Mgr. Gerard de Korte, 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch 

 

Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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. 
 

 

Bijwonen Heilige Mis 

Op de website van de parochie: https://www.h-drieeenheid.nl/ vindt u alle informa-
tie en links om de Heilige Mis in de kerk of via internet bij te wonen direct op de 
home pagina: 

1. Telefoonnummer om te reserve-
ren om de Heilige Mis bij te wo-
nen 

2. Link naar de livestream om de 
Heilige mis via computer of tv bij 
te wonen. 

3. Link om het misboekje te down-
loaden 

 

 

 

 

 

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  

zaterdag 22 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 23 mei  -   Pinksteren   

Maria 11:00 uur 1e Pinksterdag Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur 1e Pinksterdag Pastoor M. Costa 

maandag 24 mei     

Maria  Geen viering   
Vitus 9:30 uur 2e Pinksterdag Pastoor C. Fabril 

zaterdag 29 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 30 mei  -   Heilige Drie-Eenheid   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zaterdag 5 juni     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 6 juni  -   Sacramentszondag   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 12 juni     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 13 juni  -   11e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 19 juni     

Vitus 17:30 uur Gezinsviering / KND Pastoor C. Fabril 

zondag 20 juni  -   12e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 26 juni     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 27 juni  -   13e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 3 juli     
Vitus 17:30 uur Geen viering  
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zondag 4 juli  -   14e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 10 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 11 juli  -   15e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 17 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 18 juli  -   16e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
 

 

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

Reserveren om een H. Mis bij te wonen 

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

• Het is i.v.m. de beperking van 37 personen voor de Vitus en 60 personen voor 
de Mariakerk niet mogelijk om via de website te reserveren, alleen telefonisch 
zodat direct vermeld kan worden of er plek is. 

Zorg ervoor dat u minimaal een kwartier voor de aanvang van de viering aan-
wezig bent! 

Hygiëne 

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

• U moet uw handen desinfecteren. 

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

• U wordt dringend verzocht een mondmasker te dragen. 

• U mag niet meezingen. 
 
Met ingang van 29 april mag maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen 
in een kerk bezet zijn. Dat betekent dat er in de Vituskerk nu 37 en in de Mariakerk 
60 personen welkom zijn om de dienst bij te wonen. 
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Vitusklanken  

Kapelmiddag Heiloo

We zijn 17 april met de communicanten 
naar de kapelmiddag geweest in Hei-
loo. De blauwe zusters op het heilig-
dom van Onze Lieve Vrouwe Ter Nood 
leiden deze middag met o.a. Aanbid-
ding van het Allerheiligste, een informa-
tieve puzzeltocht en uitleg over deze 
bedevaartsplaats. In de genade kapel 
hebben de kinderen allemaal een 
kaarsje mogen opsteken bij Maria. 

Tot slot hebben ze allemaal een tasje 
meegekregen met een flesje water uit 
de put, een glow in de dark rozenkrans 
en een mooi gebed tot Onze Lieve 
Vrouwe Ter Nood. 

Mariëtte 

 

Heilig vormsel Margriet van der Linde 

Op 18 april is Margriet van der Linden – 
Lammers toegetreden tot de RK Kerk. 
Zij was reeds eerder gedoopt in een 
ander kerkgenootschap. De wederzijd-
se dooperkenning maakt het mogelijk, 
dat zij bij haar toetreding de overige 
sacramenten mag ontvangen. Zij heeft 
deze stap een jaar lang voorbereid on-
der leiding van Pastoor Carlos en enke-
le parochianen. 

Na haar geloofsbelijdenis voor de (he-
laas beperkte) aanwezige kerkge-
meenschap, heeft zij het H. Vormsel en 
de 1e H. Communie mogen ontvangen. 

Van harte welkom in onze kerkge-
meenschap Margriet. 
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Palmpasen 

 

 

De communicanten hebben 
dit jaar thuis hun palm-
paasstokken versierd, maar 
hoe fijn was het dat we dit 
jaar wel weer met elkaar 
Palmpasen konden vieren. 

Mariëtte

Familieberichten 

Door het heilige vormsel in onze kerkgemeenschap opgenomen: 

 Margriet van der Linden 

Door het doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen: 

 Philip Michaël Marie Rijnja 

 Feline Ana Grosveld 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Marie-José Johanna Gerarda Nuyens – 77 jaar 
 Johannes Antonius Richardus Maria Schimmel – 88 jaar 
 Jennifer Mary de Vilder – van der Lande – 88 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 

Mariakerk als vaccinatielocatie 

Op 9 april was onze kerk middelpunt 
van het vaccinatieprogramma van 3 
Bussumse huisartsen. Er waren meer 
dan 500 mensen opgeroepen voor de-
ze dag. De mensen kwamen vanaf 9 
uur binnen in de pastorie en gingen via 
de sloep waar zij de vaccinatie kregen 
door de tuin naar de kerk voor het 
kwartiertje rust onder medisch toezicht. 
Dit ging door tot 15 uur met een half 
uurtje lunchpauze. 

Wij zagen bekenden uit de kerk langs-
komen en er was zelfs een jarige. Het 
was op sommige plekken door de ver-
plichte ventilatie wel koud. De gasten 
waren blij met de relatief warme kerk 
en later vonden wij een afvalbakje ge-
vuld met geld. 

Onze gastvrouwen zorgden voor de 
koffie en thee met koek voor de harde 
werkers en de artsen hadden ook lek-

kers meegenomen dat werd rondge-
deeld. Elke 2 uur wisselden de gast-
vrouwen en het werd een gezellig sa-
menzijn. Het was goed te merken dat 
het koffie-uurtje na de kerkdiensten 
gemist wordt. 

Herman, onze koster, zorgde dat alles 
in de kerk goed verliep en dat er nie-
mand op het altaar kwam of kaarsen 
opstak. Ook hield hij de looproute in de 
gaten zodat er geen mensen binnen 
kwamen omdat zij alleen de kerk uit 
mochten via de zijdeur. 

In juni volgt de tweede inenting en dat 
zal zeker weer net zo goed gaan als 
deze dag met dank aan allen die deze 
dag tot een succes hebben gemaakt. 

namens het locatieteam, 

Lydia Elders 

 

Onderhoud Mariakerk 

U heeft het spandoek wellicht zien 
hangen: op dit moment wordt er onder-
houd aan de kerk verricht. In dit artikel-
tje praten we u bij over de situatie. 

De Mariakerk is een Rijksmonument en 
wordt elk jaar geïnspecteerd door de 
Monumentenwacht. Aan de hand van 
dat rapport plegen wij onderhoud. 

Het Rijk verstrekt subsidie aan Rijks-
monumenten voor het onderhoud. Die 
subsidie dekt een deel van de kosten 
die zijn begroot voor het onderhoud. 
Het andere deel wordt door het monu-
ment zelf gedragen. Onze penning-
meester reserveert daarom al sinds 

jaar en dag om op enig moment onder-
houd te laten plegen. 

Zo kunnen wij “het dak repareren als de 
zon schijnt” en niet als er zich een lek-
kage voor doet. 

Op dit moment is de bevestiging van 
het kruis bovenop de lantaarn van de 
koepel versterkt. Het gewicht van het 
kruis had voor slijtage gezorgd. Dat is 
nu hersteld.  

Al het houtwerk van de koepel wordt 
weer goed in de verf gezet en het lei-
endak op de lantaarn is waar nodig 
voorzien van nieuwe leien. 



 
  

23 
 

  

Het grootste werk zal waarschijnlijk pas 
in 2022 worden uitgevoerd. De bogen 
van de koepel aan de buitenkant (nok-
vorsten) zijn gevuld en bevestigd met 
Flexum. Bij de grote restauratie van de 
kerk in 2000 was dit de algemeen toe-
gepaste manier van werken. Inmiddels 
is gebleken dat het materiaal “ver-
dwijnt” door de weersinvloeden en 
doordat vogels het wegpikken voor 
nestmateriaal. 

De dakdekker zal ze weer ouderwets in 
het cement zetten. U zult begrijpen dat 

dit een enorm karwei is: de koepel telt 
maar liefst 20 bogen. 

Voordat de dakdekker aan het werk 
gaat, zal de koepel in de steigers gezet 
moeten worden. Alleen al het opbou-
wen van de steigers duurt ca. 6 weken 
in verband met de vele uitbouwen aan 
de koepel. Dit wordt een huzarenstukje. 
Wel een heel mooi project om bij be-
trokken te zijn!  

Huub Baaij 

 

Familieberichten 

 

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 Natasha Papp 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Johannes Vrakking, 81 jaar, H.A. Lorentzweg 81 
 Severinus van Diepen, 86 jaar, Nassaupark 2 
 Helena de Jonge, 88 jaar, Verpleeghuis Nebo, Den Haag 
 Maria Klück – van der Pauw, 88 jaar, Thorbeckelaan 42, Naarden 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen. 
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Contactgegevens locatie Vituskerk 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres kerk   Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vituskerk:  Hr. P. Grol   06 52 095 788 

    Hr. H. den Hollander  06 25 336 789 

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  694 8953 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Vituskoor:   Hr. N. Brinker   06 44 219 299 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Hr. J. Heerschop  693 1219 

Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 

Contactgegevens locatie Mariakerk 

Adres kerk en secretariaat: Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL70 INGB 0003 3582 58 

NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Mariakerk:  Hr. F. Baneke   698 2999 

    Hr. H. Baaij   06 21 883 264 

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. E. Robustelli 

Hr. J. van den Bogaard 693 1591 

woensdag 9.30 - 12.00 uur  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 

Ziekenbez. Tergooi Blaricum: Mw. R. de Kok       06 11 127 758 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 


