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Woordje van de pastoor 

We staan weer aan het begin van de 
vakantietijd! In tegenstelling tot vorig 
jaar zullen meer mensen op pad gaan, 
misschien wel op reis naar het buiten-
land. Natuurlijk wens ik jullie allemaal 
een heerlijke vakantie toe; dat ieder er 
goed van mag genieten, maar dat ie-
dereen er ook altijd voor zorgt dat hij/zij 
veilig blijft. 

Corona en de maatregelen hebben ons 
allemaal zwaar getroffen en veel van 
ons gevergd. Sommige mensen heb-
ben misschien gemerkt dat de irritaties 
binnenshuis wat meer zijn opgelopen, 
omdat we helemaal niet gewend waren 
om zo lang met z’n allen op elkaars lip 
te zitten. Kinderen zijn natuurlijk je 
dierbaarste bezit, maar om ze allemaal 
maandenlang thuis over de vloer te 
hebben vergt veel creativiteit en tole-
rantievermogen. En soms rijst dan de 
stress de pan uit! 

Gelukkig zijn er nu wat meer versoepe-
lingen. De mondkapjesplicht verdwijnt 
op alle plekken waar we de 1,5 meter in 
stand kunnen houden en er mogen 
weer meer mensen in de kerk, waar we 
allemaal heel blij om zijn. Hopelijk ver-
valt ook binnenkort de aanmeldings-
plicht en mogen we elkaar misschien 
zelfs weer de hand schudden. Sinds 
kort zijn er ook weer meer koorzangers 
toegestaan.  Een stille H. Mis op zon-
dag heeft wel wat, maar een gezongen 
H. Mis kan nóg meer bijdragen aan het 
geheel van de zondagviering. 

Nu wij onze plannen voor de vakantie 
hebben gemaakt en een rustiger tijd 
tegemoet gaan waarin we alle stress en 
irritaties van de afgelopen tijd vaarwel-
zeggen, wil ik jullie een geheim ver-
klappen. Een geheim dat ons zal hel-
pen om hier beter mee om te kunnen 

gaan. Dit geheim heet dankbaarheid. 

In de 1e brief aan de Christenen van 
Tessalonica schrijft de H. Apostel Pau-
lus: 
Zorgt dat niemand kwaad met kwaad 
vergeldt. Streeft steeds naar wat 
goed is voor elkaar en voor alle 
mensen. Weest altijd blij. Bidt zonder 
ophouden. Dankt God voor alles. Dit 
is het wat God van U verlangt in 
Christus Jezus. (1 Tes. 5, 15-17). 

Dankbaarheid is de sleutel tot altijd blij 
zijn. Paulus zegt ons: “Dankt God 
voor alles”. Wij zijn gewend om de 
Heer te danken voor de zegeningen en 
de voorspoed die wij in ons leven erva-
ren. Maar het komt ook vaak voor dat 
wij de mooie dingen in ons leven zien 
als een eigen verdienste en daarom 
danken we God niet altijd spontaan als 
er iets goeds gebeurt. Dankbaarheid 
geeft een gevoel in ons hart naar God, 
wat maakt dat wij alle cadeautjes die 
we ontvangen, zien als een Genade 
van Hem. Het zijn dus niet onze eigen 
verdiensten, maar het zijn geschenken 
van God die jouw Vader is en die jou 
liefheeft. Op deze manier hebben de 
heiligen alle gebeurtenissen in hun le-
ven als een geschenk van God gezien. 
Zelfs de moeilijkste momenten van hun 
bestaan, momenten waarin zij omwille 
van hun geloof zware beproevingen, 
folteringen en vaak de dood ondergin-
gen. Zij deden dit terwijl ze getuigden 
van Gods kracht. 

Ook wij hebben maandenlang beproe-
vingen moeten doorstaan en misschien 
hebben we meer gelet op de negatieve 
aspecten en beperkingen waarin we 
ons bevonden. Misschien hebben we 
ons daardoor niet goed gerealiseerd 
dat deze bijzondere tijd ook een grote 
gave van Gods genade was! We had-
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den meer ogen voor elkaar en wij heb-
ben onze tijd samen intens beleefd. Al 
heeft die intensiteit soms tot frustraties 
geleid, simpelweg omdat we (letterlijk 
en figuurlijk) niet om elkaar heen kon-
den. Het was onmogelijk elkaar te ont-
kennen, zelfs al was het je eigen man, 
vrouw, vader, moeder of eigen kin-
deren! Dit geschenk was een geweldi-
ge aansporing tot dienstbaarheid en 
liefde voor elkaar. Wat ben je toch een 
geweldig mens, die dit alles heeft kun-
nen doen. Misschien hoor je nu achter-
af van je man of vrouw of kinderen: 
“Wat zijn we goed voor elkaar geweest! 
Petje af voor u, voor jou, ja jij! God zij 
dank!” 

Graag richt ik hierbij een woord van 
dank aan alle vrijwilligers en begelei-
ders voor hun inzet en de geweldige 
manier waarop zij in onze kerken zich 

ingezet hebben voor de parochianen, 
om hen met een prettig gevoel van vei-
ligheid de vieringen te laten bijwonen. 

Beste mensen, nu het beter gaat, mo-
gen wij samen God danken in de Eu-
charistie. Maar je kunt God ook thuis 
bedanken of op je werk. Er is geen vas-
te plek nodig om je Vader voor alles in 
je leven te bedanken. Ook de plek die 
je hebt uitgekozen om in je vakantie 
lekker bij te komen, is wederom een 
geschenk van God, en de perfecte plek 
om Hem voor alles te bedanken.   

Ik wens jullie nogmaals een heerlijke 
vakantie. 

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril 

 

 

Van de bestuurstafel 

Deze klankkleur is alweer de laatste 
voordat iedereen massaal op vakantie 
mag en kan. Zoveel plannen zijn blijven 
liggen en kunnen nu weer doorgang 
gaan vinden. Voor iedereen die op va-
kantie gaat wensen wij u veel nieuwe 
impressies op uw pad en ook dat u 
heerlijk uitgerust terugkomt. Het be-
stuur zal ook soms niet bereikbaar zijn 
in verband met vakantie. 

Het onderhoud aan de Mariakerk is ook 
van start gegaan met als eerste het 
herstel van het kruis op de koepel. De 
dakgoten zijn geschilderd en het dak 
komt volgend jaar aan de beurt. Er zal 
dus nog veel gaan gebeuren de ko-
mende tijd. 

Zondag 27 juni is Pastoor Costa in het 
zonnetje gezet voor zijn 60-jarig pries-

terjubileum. Bisschop Hendriks ging 
samen met hem voor in een feestelijke 
viering met mooi gezang. Wat fijn dat er 
weer meer bezoekers in de kerk moch-
ten zijn. 

In de vorige klankkleur meldde het be-
stuur blij te zijn dat de bijdragen aan de 
kerkbalans goed lopen. Dit neemt niet 
weg dat we de inkomsten van collectes 
en het kaarsengeld node missen. Wilt u 
nog éénmaal met uw hand over uw hart 
strijken en doneren dat wat u missen 
kan?  

Fijne vakantie! 

 

Het parochiebestuur 
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Pastoor Em. Michi Costa 60 jaar priester 

In de vorige Klankkleur nr. 3 van Pink-
steren heeft U een interview kunnen 
lezen met pastoor Michi Costa. Zijn 
veelbewogen en gevarieerd leven staat 
daar uitgebreid in beschreven. 

Inmiddels is op zondag 27 juni zijn jubi-
leum gevierd met een pontificale 
hoogmis, waarbij onze bisschop Mgr. 
Jan Hendriks voorging, bijgestaan door 
de jubilaris en pastoor Carlos. (zie de 
mooie foto’s van het prachtig versierde 
priesterkoor met alle medewerkers aan 
deze viering) 

Gelukkig waren de versoepelingen van 
het coronaprotocol net van kracht ge-
worden, waardoor ons St. Ceciliakoor 
weer kon optreden en de viering een 
extra cachet kreeg. We hadden dat erg 
gemist. 

Vanwege de nog steeds geldende co-
ronaregels van afstand houden, han-
den schudden etc., kon er geen recep-
tie worden gehouden. Dat doen we ze-
ker wel in oktober als de jubilaris 90 
jaar wordt. 

De bisschop zette Pastoor Michi Costa, 
die hij in het verleden opvolgde als rec-
tor van het seminarie, nog eens goed in 
het zonnetje. Pastoor Costa is door de 
bisschop tijdens de viering onderschei-
den met “Het ereteken van St. Bavo”, 
dat hem ter plekke op is gespeld.  

Hierbij enkele foto’s van Wim Keet, die 
een goed beeld geven van de mooie en 
warme viering.  

 



 
  

6 
 

  

 

 



 
  

7 
 

  

Even voorstellen: Evert Florijn 

U had het misschien al gelezen in het 
parochieblad: sinds april loop ik stage 
in de parochies in Naarden en Bussum 
als voorbereiding op mijn diakenwij-
ding. In deze editie wil ik me graag aan 
u voorstellen. 

 

 

Ik ben 40 jaar geleden in Rotterdam 

geboren als de oudste in een gezin met 

vijf kinderen. Mijn ouders hebben mij 

protestant gedoopt, maar mijn vader 

nam ons als kind vaak mee naar de 

Willibrordkerk in Utrecht. De geur van 

de wierook, de lichtinval en de kruis-

gang maakten op mij als kind grote in-

druk. En ik las graag over kerkgeschie-

denis. 

Dit jaar ben ik 11 jaar getrouwd met 

mijn Keniaanse vrouw Mavis Akinyi. 

We hebben een prachtige dochter van 

9 jaar, Hera Achieng’. Mijn vrouw en ik 

doen alles samen, en zij helpt mij trouw 

als er in de kerk iets is te doen. 

Mijn roeping tot het diaconaat is een 

proces van meerdere jaren. Toen ik in 

Utrecht woonde werd ik in 2007 door 

God geroepen om katholiek te worden. 

Dat duurde overigens nog bijna 10 

jaar… mijn Vormsel was pas in 2016 in 

de Vituskerk in Hilversum. 

In 2016 tijdens een roepingenzondag 

riep God mij opnieuw, en nu voor het 

diaconaat. Toen ik mij beschikbaar 

stelde bij pastoor Dresmé bleek dat er 

een 6-jarige studie aan vooraf gaat aan 

het Bonifatius-instituut in Vogelenzang 

met colleges op zaterdagen. Dat was 

even slikken omdat de kleine meid toen 

nog maar 4 jaar was. 

Inmiddels ben ik erg blij dat ik theologie 
ben gaan studeren. Door de studie is 
m’n geloof verdiept en versterkt. En 
afgelopen zaterdag 19 juni heeft de 
bisschop mij admissio verleend (zie 
foto hiervoor), dat geeft me een boost. 
Nu biedt uw parochie mij dus een sta-
geplek. U kunt mij tegenkomen in be-
zoeken en gesprekken. Na de zomer 
hoop ik ook taken op te pakken in de 
liturgie. Voorlopig trek ik met pastoor 
Fabril op, maar in de toekomst is het de 
bedoeling dat u mij ook alleen kunt tref-
fen. Ik hoop u snel te ontmoeten. Gods 
zegen voor u allen! 

Evert Florijn 
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De 1e Heilige Communie 

Sinds de fusie trekken steeds vaker 
werkgroepen van de Maria- en Vitus-
kerk met elkaar op en wordt er geprofi-
teerd van de kennis op beide locaties. 

De 1e H. Communie werkgroepen heb-
ben in voorgaande jaren kennis met 
elkaar gemaakt en deelgenoot gemaakt 
hoe de voorbereidingen en de 1e H. 
Communie op beide locaties verlopen. 

Gezien het aantal communicanten per 
kerk locatie steeds kleiner wordt, wat 
wij heel jammer vinden, willen we dit 
jaar een stapje verder gaan en kijken of 
de 1e H. Communie voorbereidingen 
en de 1e H. Communieviering op 1 lo-
catie plaats kan vinden.  

De komende 2 jaar gaan we hier mee 
aan de slag. Dit bekent dat in de even 
jaren de 1e H. Communie plaats zal 
vinden in de Mariakerk in Bussum en in 
de oneven jaren zal de 1e H. Commu-
nie plaatsvinden in de St. Vituskerk in 
Naarden.  

Graag nodigen wij de ouders van al 
onze 8-jarigen van de R.K. Parochie 
v.d. Heilige Drieëenheid uit voor een 
informatieve ouderavond over de 1e H. 
Communie; de logische en volgende 
stap na het Doopsel van uw kind. 

Aan u als ouders is de keus of u uw 
kind na het Heilige Doopsel op weg wilt 
begeleiden naar het ontvangen van de 

Heilige Communie. De parochie biedt 
daarbij graag ondersteuning. 

Wij nodigen de ouders van kinderen die 
in het schooljaar 2021 – 2022 in groep 
4 of hoger zitten, graag uit voor de ou-
deravond op:  

Woensdag 22 september om 20.00 
uur in de Sloep, naast de Mariakerk, 
Brinklaan 42 in Bussum. 

Er zal uitleg gegeven worden over het 
hoe en wat van de voorbereidingen en 
de bijeenkomsten voor de kinderen die 
op zondagochtend plaatsvinden. U kunt 
op deze informatieve ouderavond het 
project inzien, vragen stellen en uw 
kind aanmelden voor de 1e H. Com-
munie. 

Om een idee te krijgen welke opkomst 
we kunnen verwachten, verzoeken wij 
u om een berichtje te sturen naar het 
secretariaat: secretariaat@h-
drieeenheid.nl of telefonisch tel.: 035-
6931591 

Wij hopen u deze avond te ontmoeten, 
ook als u twijfelt of u uw kind wilt laten 
meedoen. 

Indien u vragen heeft, bel ons gerust. 

Vriendelijke groet, 1e H. Communie 
werkgroepen 

Pastoor Carlos Fabril 

Mariette, Karin, Roos en Machteld 
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Eerste Heilige Communie 16 mei 2021 

 

De kinderen die op 16 mei jongstleden hun Eerste Heilige Communie deden, zijn 
August, Diogo, Femke, Hidde, Philip en Valentine. 

 

Verdieping

Iedereen heeft zijn eigen manier en zijn 
eigen devoties, en dat is ook goed, 
want het gebed is ook iets persoonlijks. 
Maar Jezus roept de leerlingen en ons 
allemaal op om terug te gaan naar de 
kern van het gebed. Hij wijst erop dat 

de heidenen, die vele goden hebben, 
met hun woorden verhoord proberen te 
worden en iets van de godheid te ver-
krijgen. Dat kan ook ons gebeuren: een 
soort gesprek voeren met God waarin 
we Hem proberen te overtuigen dat te 
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doen wat wij graag willen... Terwijl Je-
zus, die voor ons de Vader openbaart, 
ons mee wil nemen in een totaal ande-
re houding. Hij wil graag dat wij samen 
met Hem ons tot de Vader richten, een 
Vader die van ons houdt en die weet 
wat we nodig hebben om verder te 
gaan op de weg van het heil. Wij chris-
tenen bidden dat de Naam van God 
geheiligd mag worden. Toen Jezus aan 
de Vader vroeg dat zijn Naam in Hem 
verheerlijkt mocht worden, klonk er een 
stem uit de hemel: "Ik heb Hem ver-
heerlijkt en Ik zal Hem weer verheerlij-
ken." In het leven van Jezus heeft de 
Vader zijn heilswerk voltrokken, en wij 
bidden dat Hij het ook in ons mag doen. 
Wij bidden dat zijn Rijk mag komen, 
opdat wij als kinderen van de Koning 
mogen leven, vrij en onafhankelijk. We 
zijn immers in de wereld, maar niet van 
de wereld. Wij bidden dat zijn wil mag 
geschieden. Zo verenigen we ons met 
het gebed van Jezus en ook dat van 
Maria: "Mij geschiede naar uw woord." 
Samen met haar willen we in de ge-

beurtenissen van het leven de wil van 
de Vader zien en met alle vertrouwen 
de weg volgen die Hij voor ons baant. 
Wij bidden dat Hij ons het dagelijks 
brood wil geven. Hij voorziet voor ons 
de materiële maar ook de spirituele 
voeding: welke genade hebben wij no-
dig vandaag? Hij zal het ons geven! Wij 
vragen om vergeving, zoals ook wij aan 
anderen willen vergeven. Hoe meer we 
God naderen hoe meer we ons bewust 
worden van onze duistere kanten en 
onze tekortkomingen en van het feit dat 
we dagelijks zijn barmhartigheid nodig 
hebben. Wij vragen zeker ook om be-
schermd te worden tegen het kwaad 
dat er in de wereld is en ook tegen het 
kwaad binnen in ons. Al de smekingen 
van het Onze Vader helpen ons om 
vandaag in overeenstemming met ons 
geloof te gaan leven. Het zijn niet veel 
woorden, maar ze kunnen ons steeds 
dieper treffen, naarmate we daarover 
mediteren en ze oprecht uitspreken. 

‘Bezinning op het Woord’(Bisdom 
Roermond juni 2021)

 

Kerkelijke betrokkenheid 

N.a.v. het indrukwekkende artikel in 
Klankkleur nr.3 over pastor Michi Costa 
heb ik zitten mijmeren over de eerste 
alinea op blz. 7 linkerzijde. Dat gaat 
over de ontstane geloofsverschraling in 
de jaren 70. 

“Toen moest ineens “alles kunnen” en 
deed men massaal afstand van de ou-
de tradities, en de kerkelijke betrokken-
heid nam sterk af.” 

Ik zou de afname van kerkelijke betrok-
kenheid in een ander licht willen zien 
dan van geloofsverschraling. 

Dat “alles kunnen” had veel te maken 
met jongeren betrekken bij de vierin-
gen. Ze kwamen met eigen muziek, 

eigen teksten en gebeden. Een golf van 
warmte stroomde binnen en vele oude-
ren genoten van de veranderingen en 
die vieringen werden buitengewoon 
goed bezocht. Inderdaad er kon veel, 
er kwamen zelfs lekendiensten van de 
grond en de gelovigen konden zich 
daarin vinden. Het sprak het kerkvolk 
aan. Het gebeurde zelfs dat er een 
overweging werd gehouden door een 
leek. En dat was misschien tegen het 
zere been. Menig priester kon een 
puntje zuigen aan de inhoud en voor-
dracht. 

Ik weet niet of men dit geloofsverschra-
ling moet noemen, er kwam wel een 
spanning tussen kerk en kerkinstituut. 
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Maar stapje voor stapje wordt alles 
weer teruggedraaid en daardoor vielen 
velen af, doch ik heb het idee dat dit 
meer te maken heeft met het instituut 
kerk dan met kerk. Men verliet het insti-
tuut en dat heeft ook te maken met wat 
Ben Moussault schrijft over priester-
theoloog Hans Küng. Hans Küng heeft 
grote moeite met het Romeinse 
machtssysteem binnen het Vaticaan en 
vindt dat dat gecorrigeerd moet wor-
den. Het oorspronkelijke Petrusambt 
heeft zich onder het Romeinse systeem 
ontwikkeld tot een monarchistisch-
absolutistisch instituut. Hans Kūng is 
ervan overtuigd dat het middeleeuwse 
Romeinse machtssysteem moet wor-
den afgeschaft. Hij heeft trouwens nog 
andere punten: naast ongehuwde 

priesters moet er plaats zijn voor ge-
huwde priesters, vrouwen moeten toe-
gang hebben tot alle kerkelijke ambten, 
ruimte voor lekendiensten en vrijheid 
voor gezamenlijke eucharistie- en 
avondmaalvieringen. 

Al mijmerend denk ik dat velen niet 
meer in de kerk komen, omdat het insti-
tuut kerk hen niet meer aanspreekt, ze 
zijn volwassenen geworden en ze laten 
een instituut niet bepalen wat ze moe-
ten geloven. Ze voelen zich niet meer 
betrokken bij het Romeinse systeem.  

Onze opgave is: “Hoe slagen we erin 
om al die verlaters weer betrokken te 
krijgen bij onze geloofsgemeenschap?” 

Ik groet jullie allen hartelijk, 
J.M. Baaij 

 

Kerkelijk vieren 

Wanneer deze Klankkleur verschijnt 
hebben wij het feest van Pinksteren 
alweer achter de rug. Ook Sacra-
mentsdag, in vroeger tijden uitbundig 
gevierd met: Uitstelling van het Aller-
heiligste met stille aanbidding, Sacra-
mentsprocessie met bruidjes, een 
plechtige Hoogmis en tenslotte een 
Danklof. Dit alles in een volle kerk. In 
de loop der jaren is daar wel enige ver-
andering in gekomen, maar deze dag 
wordt, wereldwijd, nog altijd in ere ge-
houden. De eerbied, de devotie, voor 
de aanwezigheid van Jezus in het H. 
Sacrament blijft voortleven onder de 
mensen. Echter, dit jaar, evenals het 
jaar daarvoor, kon dit door de Corona-
pandemie slechts op bescheiden wijze 
plaatsvinden. Ook het ter Communie 
gaan, als onderdeel van de aanwezig-
heid van Jezus in het H. Sacrament, is 
door de reeds genoemde pandemie 
voor menigeen niet, of zelden, mogelijk 
geweest. Velen kunnen zeggen: “Ik 

heb al meer dan een jaar de Commu-
nie niet ontvangen.” Dit gebaar van 
gemeenschappelijk delen wordt stilaan 
als een gemis ervaren. Dat kan men 
wel stellen. Al willen wij er in geloven 
en er op vertrouwen dat de meerwaar-
de die hier aan verbonden is ons niet 
wordt afgenomen, doch dat deze 
meerwaarde blijvend is. Het kan niet 
waar zijn dat wij de kracht die wij hier-
aan ontlenen, om ons leven te voeden, 
zin te geven, ons nu wordt onthouden. 
Wij mogen er in geloven dat Jezus 
geen van ons mensen ooit laat vallen 
maar dat Hij ons bijstaat met Zijn liefde 
en aandacht in vóór en tegenspoed. 
Juist nu, in deze tijd van beproeving, 
dat Hij ons meer dan ooit nabij is. Laat 
dit een ware troost zijn. Hopelijk zal 
alles eens weer worden zoals het ge-
weest is. 

Daar zien wij met verlangen naar uit! 

Corrie Bloks – van der Maeden 
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Meetafelen  

 

Lieve mensen, we gaan weer beginnen! 

 

Op zondag 29 augustus organiseren wij een high tea van 15.00 tot 17.00 uur. 

 

Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan vóór maandag 23 augustus. Hoe? 

• Doe € 2,50 (graag gepast) in een dicht geplakte envelop 

• Schrijf op de envelop High Tea en uw naam en telefoonnummer 

• Doe de envelop in de brievenbus van het pastoraal centrum van de Maria-
kerk. 

 

Wacht niet te lang want de ruimte in de Sloep is beperkt. 

Wij hebben er zin in en hopen u allen weer te zien. 

 

 

Werkgroep Meetafelen, 

Aafke, Betty, Irenka, Louky, Mieke en Rineke 

 

Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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. 
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Ons Geloofsdoek 

Vorige klankkleur vertelde ik u over het 
ontstaan van het Geloofsdoek. Deze 
keer ga ik iets meer vertellen over het 
doek zelf. 

Met 15 parochianen en een handleiding 
“hoe maak je een hongerdoek” zijn ze 
begonnen. 1995 was een hele hete en 
lange zomer. Vele zweetdruppels heeft 
het gekost. Veel discussie ook over de 
kleuren, welke materialen zullen we 
gebruiken en hoe houden we het goede 
perspectief. Een gedeelte werd met de 
hand genaaid; de rest met de naaima-
chine. Soms waren er wel 4 personen 
nodig om het doek onder de naaima-
chine te krijgen! 

Iedereen nam ook lapjes stof van huis 
mee. De boom is gemaakt van een ou-
de ribfluwelen broek en de rots van 
gordijnstof uit de restantenbak van 
V&D. 

Het linker doek gaat uit van meer be-
zinnende kernwoorden: 

• Het wil uitdrukken, dat wij als ge-
meenschap verbonden zijn rond 
Christus: Het Levende Water, dat 
uit de rots ontspringt. 

• Wij willen leven vanuit het vertrou-
wen in een positieve wereld, zoals 
door Hem bedoeld: Vanuit een 
woestijnlandschap gaan mensen 
op weg in het vertrouwen de oase, 
de bron, te bereiken. Bovendien: 
het Geloof is als een vogel, die het 
licht voelt als het nog donker is. 

• Vanuit het besef, dat elk mensen-
kind er mag zijn, willen wij elkaar 
accepteren, hoe verschillend we 
ook zijn. Dit komt tot uitdrukking in 
de bonte kleuren van mensfiguren 
en in de verschillende huidskleu-
ren. 

Het rechter doek gaat uit van de meer 
actieve kernwoorden: 

• Door het landschap loopt een pad, 
dat naar boven voert. Hiermee wil-
len we benadrukken dat wij als 
gemeenschap Samen op weg zijn 
naar Het Licht. 

• Het beklimmen van de berg – met 
al zijn moeilijkheden en problemen 
– staat voor beweging en vernieu-
wing, die steeds in de geloofsge-
meenschap moet plaatsvinden. 

• Onderweg willen wij elkaar blijven 
stimuleren en inspireren. We lopen 
samen op, wenken elkaar om mee 
te trekken en helpen iemand weer 
overeind. 

Deze kernwoorden met uitleg hangen 
als foto ook in de grote zaal. 

Het uiteindelijke resultaat is een prach-
tig geheel waarbij je iedere keer weer 
wat nieuws ontdekt waarover je met 
elkaar in gesprek kan raken. 

Het doek is ook heel Bijbels geworden, 
onbedoeld, maar geeft wel aan dat de 
Bijbelse woorden de beelden hebben 
aangereikt. Het doek kan ook gebruikt 
worden bij tal van Bijbelse verhalen. 
Kennelijk hebben we de geloofstraditie 
en de catechese zo in ons opgenomen, 
dat opeens de Bijbelse woorden gingen 
spreken. 

Nu ik, na vele jaren, in gesprek raak 
met Beppy Vos en Martha van Eijden 
raak ik onder de indruk van hun passie, 
die nog steeds leeft voor dit bijzondere 
doek.  

Hartelijk dank aan allen die eraan mee-
gewerkt hebben, voor dit prachtige 
doek. 

Karin Veen 
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Liturgisch rooster 

Let op: Voor het bijwonen van een viering is het wenselijk om vooraf te reserveren  

De vieringen in de Mariakerk zijn ook live te volgen of later terug te kijken op 
kerkdienstgemist.nl 

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 

zaterdag 24 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering  
 

zondag 25 juli  -  17e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 31 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering  
 

zondag 1 augustus  -  18e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 7 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering  
 

zondag 8 augustus  -  19e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 14 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering  
 

zondag 15 augustus  -  20e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 21 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering  
 

zondag 22 augustus  -  21e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 28 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering  
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zondag 29 augustus  -  22e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zaterdag 4 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 5 september  -  23e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 11 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zondag 12 september  -  24e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

 

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.  

• Het is i.v.m. de beperking (Maximaal 15% van het aantal zitplaatsen) van 55 
personen voor de Vitus en 90 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. 

• uw gegevens worden genoteerd indien u zich nog niet aangemeld heeft 

• U moet uw handen desinfecteren. 

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

• U mag niet meezingen. 
 

Tijdens de vieringen wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven 
via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van 
de kerk. Ook als u de viering via kerkdienstgemist.nl volgt kunt 
u via deze app bijdragen in de kosten.  
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Vitusklanken  

Familieberichten 

 

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 Lotte Evelien Maria Beekman 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Mw. M.M.M. Cours  - van Malderen op 78 jarige leeftijd 
 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene  

van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden 

 van lieve mensen om hen heen. 
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Mariaklanken 
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Miva-zondag 29 augustus 

Pionier Duncan is 41 jaar. Hij is direc-
teur van een gezondheidscentrum in 
Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om 
kinderen met een handicap te helpen. 
Inmiddels uitgegroeid tot een centrum 
met een kliniek en een school. 

Duncan heeft een bestemming: “Ik wil 
de capaciteit van het centrum de ko-
mende twee jaar verdubbelen, zodat 
we nog meer mensen kunnen helpen. 
Een auto is daarbij onmisbaar”. 

Centrum voor gezondheid en onder-
wijs 

Het centrum biedt zorg aan mensen in 
een groot gebied. “Er is een volledige 
kliniek voor basiszorg, kraamzorg en 
oog zorg. Daarnaast geven we fysio-
therapie en maken we protheses en 
hulpmiddelen op de orthopedische af-
deling. 

Zo helpen we de kinderen met een 
handicap die hier wonen, dat zijn er nu 
81. Zij krijgen onderwijs in onze kleine 

school, waar we kinderen met en zon-
der handicap les geven. 

Ook mensen uit de omgeving kunnen 
bij ons centrum terecht. Op die manier 
krijgen we wat inkomsten binnen voor 
onze programma’s”. 

Auto onmisbaar 

Een auto is onmisbaar voor Duncan. 
“Het liefst wil ik nog veel meer mensen 
helpen. En tijdens de corona-pandemie 
kunnen we met de auto ook eten en 
beschermingsmiddelen brengen. Maar 
helaas is onze auto betrokken geraakt 
bij een ongeluk. Daarom moesten we 
een auto huren. Dat kost ons veel geld. 
Je begrijpt wel dat we dat liever aan de 
zorg voor de mensen in ons centrum en 
ons programma besteden “. 

Wat we dus willen is dat de collectes in 
de kerken en de giften op de bankreke-
ning van Miva voldoende opleveren, 
zodat Duncan zijn auto krijgt en zijn 
goede werk in Kenia voort kan zetten. 

We schenken hier aandacht aan bij de 
viering op 29 augustus en mocht u hier 
niet bij kunnen zijn, dan kunt u uw gift 
storten op bankrekening 
NL42INGB0000002950 t.n.v. Miva te ‘s 
Hertogenbosch. 

Namens de MOV-groep 

Arnold van Velzen 
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Familieberichten 

 

 

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 Hayleigh van Leeuwen 
 

 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Josephus Fleskens, 67 jaar, Nijverheidslaan 42 Weesp 

 Maria Muñoz Ortiz – Rodriguez Herrera, 90 jaar, Huize de Antonius hof 

 Bernardina Kolvenbag – van Dongen, 88 jaar, Huize de Godelinde 

 Willem Grasso, 79 jaar, Plaggenweg 403 

 Christof Boddeke 90 jaar, De Veste in Naarden 
  (voorheen Meckelenburglaan 3 in Bussum) 

 

 

 

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

van lieve mensen om hen heen. 
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Contactgegevens locatie Vituskerk 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres kerk   Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vituskerk:  Hr. P. Grol   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 


