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Woordje van de pastoor 

Dierbare Parochianen, 

Het is voor mij zeer prettig u via dit 
woordje weer te kunnen benaderen en 
dat doe ik met een hart vol dankbaar-
heid jegens God die ons binnen de be-
perktheid van de afgelopen tijd bijzon-
dere gebeurtenissen liet ervaren; zaken 
die getuigen van Zijn aanwezigheid in 
ons midden, gebeurtenissen die wij als 
parochiegemeenschap samen meege-
maakt hebben; feiten waarvoor je hart 
dankbaar is en waar je met vreugde op 
terugkijkt.  

Normaal gesproken lopen wij als men-
sen vaak het risico om bij vervelende 
gebeurtenissen zoals de corona-
pandemie te blijven hangen in de na-
righeid en dat is niet goed voor de 
mens. Steeds, in welke tijd dan ook, is 
het voor de mens heel belangrijk de 
ogen open te houden om te zien hoe 
groot de wonderen zijn die God doet 
want daar valt dan altijd veel te vertel-
len! 

Graag wil ik in dit artikel nog drie hoog-
tepunten van de afgelopen tijd memo-
reren. Dat waren de jubilea van: Pas-
toor Jan Willems (Blaricum) , 65 jaar 
priester, en van Pater Wijnand van 
Wege (Huizen) en Pastoor Michi Costa, 
beide 60 jaar priester. Drie pastores die 
hun hele leven in dienst stelden voor 
God en voor de gemeenschappen die 
hun waren toevertrouwd! Bijzondere 
mijlpalen in hun leven die zij samen 
met de parochiegemeenschappen van 
onze drie kerken van Blaricum, Huizen 
en Naarden gevierd hebben. Nogmaals 
hartelijke felicitaties voor onze drie jubi-
larissen!  

Zoals voor velen heeft deze coronatijd 
ook mij en mijn collega’s veel overlast 
bezorgd, vooral in het pastoraat en in 
onze diaconale werkzaamheden. Huis-

bezoeken, bij zieken thuis de H. Com-
munie brengen en de persoonlijke con-
tacten met parochianen die niet meer in 
staat zijn de kerk te bezoeken, werden 
ontzettend gelimiteerd. God zij dank 
hebben mijn collega’s en ik via de tele-
foon de vele contacten warm kunnen 
houden en aandacht kunnen besteden 
aan ouderen en degenen die dit het 
meest nodig hadden; mensen die, op-
gesloten in hun kamers of in bejaarden- 
c.q. verpleeghuizen, lange periodes in 
grote eenzaamheid hebben moeten 
doorbrengen. Wat ben ik blij dat wij die 
zware tijd vaarwel hebben kunnen zeg-
gen en wij dit dankbare werk langza-
merhand weer op een normale manier 
kunnen doen.  

Iedereen is diep getekend door deze 
moeilijke tijd maar hopelijk heeft deze 
periode voor eenieder ook een positie-
ve kant. Misschien heeft deze tijd het 
innerlijk oog van ieder mens geopend 
om de waarde van het leven te kunnen 
herzien zoals deze door Jezus Christus 
aan de mens is geschonken. 

 “Weest onbezorgd. Laat al uw wen-
sen bij God bekend worden in gebed 
en smeking, en nooit zonder dank-
zegging. En de vrede van God, die 
alle begrip te boven gaat, zal uw har-
ten en uw gedachten behoeden in 
Christus Jezus”. (Fil. 4,6). 

 Dat is mijn persoonlijke ervaring van 
deze afgelopen tijd waarin ik mij geroe-
pen voel God dank te brengen voor het 
feit dat ik mijn moeder anderhalf jaar 
lang bij mij heb mogen hebben; voor 
haar heb kunnen zorgen en van haar 
heb kunnen genieten. Het klinkt mis-
schien raar, maar dankzij Corona is 
deze bijzondere en lange periode hier 
met mijn moeder mogelijk geweest 
waarvan ik en zij nooit hebben kunnen 
dromen. En dit beschouw ik als een 
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geschenk van God, een kostbaar ca-
deau, met geen geld te betalen; eigen-
lijk een rijkdom dat niemand ons kan 
afnemen. Dit is ook de ervaring van 
mijn moeder die in deze tijd een beter 
inzicht heeft gekregen van mijn leven 
als priester in zo’n ver land!  

Hoe heerlijk het ook was, heeft het mij 
ook wel beperkingen bezorgd. Soms 
voelde het alsof ik mijzelf in tweeën 
moest splitsen. Dit kwam vooral omdat 
het voor haar een groot nadeel is dat zij 
geen Nederlands spreekt; dus dat be-
tekent dat zij buiten mij om vrij weinig 
contact kan hebben met andere men-
sen. Toch voelde zij zich in haar taal-
beperking geholpen door de Heilige 
Geest. Zij raakte vertrouwd met enige 
mensen en met handen en voeten kon 
zij met hen wat communiceren. Zij 
voelde zich door iedereen bemind en 
aanvaard en dat schonk haar een ge-
voel van thuis te zijn. Mede namens 
mijn moeder wil ik jullie allen daarvoor 
hartelijk danken.  

De laatste maanden begon zij heel erg 
heimwee naar huis te krijgen en werd 
het nu eindelijk tijd dat mijn moeder 
weer naar huis terug kon. Door haar 
leeftijd (83) vind ik het niet langer meer 
verantwoord dat zij op zichzelf blijft wo-
nen; dus ga ik in Brazilië samen met 
mijn broers een goede oplossing zoe-
ken, zodat zij goed verzorgd en veilig 
achterblijft. Tegelijkertijd laat ik in Brazi-
lië ook een kaakoperatie uitvoeren die 
ik al enige jaren nodig heb. Voor deze 
zaken is het nodig dat ik 2 maanden 
weg blijf. Hopelijk wordt het ook een 
beetje vakantie.  

Wij zijn vertrokken op 17 augustus en 
Deo volente ben ik op 18 oktober graag 
thuis in Nederland terug. 

Ik hoop op uw gebed voor mij en mijn 
moeder.  

Met een hartelijke groet, 
Pastoor Carlos Fabril  

 

 

Van de bestuurstafel 

Langzaam maar zeker … 

Het ziet ernaar uit dat wij de komende 
tijd wat meer speelruimte krijgen om de 
activiteiten, zoals wij die in onze paro-
chie gewend zijn, weer op te pakken.  

We zullen ook moeten wennen aan het 
nieuwe normaal, waarbij voorzichtig-
heid een belangrijk gegeven zal wor-
den. Dat neemt niet weg dat er straks 
meer mogelijk is en we daar ook dank-
baar gebruik van kunnen maken. Na de 
vakantieperiode maken we een nieuwe 
start met activiteiten, die het mogelijk 
maken om elkaar ook buiten de H. Mis 
weer te ontmoeten. 

Er zullen zeker nog beperkingen zijn, 
zoals afstand houden, bij verkoudheid 

thuisblijven en niet met teveel personen 
in een beperkte ruimte bijeenkomen. 
Wij vertrouwen erop dat degenen die 
de organisatie van deze activiteiten op 
zich nemen, ook de verantwoordelijk-
heid en de maatregelen nemen die 
passend zijn. Als parochiebestuur wil-
len wij graag onze steun geven en zo 
nodig faciliteren, waar dat gevraagd 
wordt. 

Pastoor Carlos Fabril is, zoals u weet, 
met vakantie in zijn geboorteland Brazi-
lië. Tevens brengt hij zijn moeder weer 
terug, nadat zij een lange periode in 
Nederland is geweest. De beide kape-
laans Andrea Geria en Mikel Palić ne-
men de taak van pastoor Carlos waar 
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en zullen tevens zorgen voor em. Pas-
toor Costa. 

Het PB is drukdoende met de afwikke-
ling van een nalatenschap, met de 
voortgang van de restauratie van de 

Mariakerk en met de zoektocht naar 
nieuwe bestuursleden voor het PB. 

Wij zullen u op de hoogte houden van 
verdere ontwikkelingen. 

Het parochiebestuur 
 

Brief van Paus Franciscus

De brief van Paus Franciscus voor de 
eerste Wereld Dag van Grootouders en 
Ouderen is door zijn lengte aan de 
aandacht ontgaan. Daarom is gepro-
beerd om tot een goed verantwoorde 
samenvatting te komen. 

De brief begint gemoedelijk - Beste 
Opa's en Oma’s, Beste Ouderen. 
Daarna volgt de ondersteunende, dra-
gende Bijbeltekst van de brief: 

“Ik ben met u alle dagen tot aan de vol-
einding der wereld.” Een uitspraak die 
niet genoeg serieus genomen kan wor-
den. In de ellende van de Coronacrisis 
is er zeker voor de ouderen veel leed 
geweest door ziekte, verlies van dierba-
ren en niet te vergeten de eenzaam-
heid. Door het weg blijven van bezoek, 
de kleinkinderen die niet meer mochten 
komen, werd het voor de ouderen extra 
zwaar en haast ondragelijk om deze tijd 
door te komen. Gelukkig waren er en-
gelen van mensen die blijk gaven van: 

“Ik ben met u alle dagen.” In deze peri-
oden hebben we leren kennen hoe 
groot het belang van een begroeting of 
een bezoek kan zijn. Paus Franciscus 
spoort ons aan de wortels van het ge-
loof en het vertrouwen in religie te be-
waren, te koesteren en dat weer door 
te geven aan de Jongeren. Er bestaat 
geen leeftijd om met pensioen te gaan 
wat betreft de taak om het evangelie te 
verkondigen. U zult zich afvragen hoe 
dat voor ons, vaak gebrekkige, ouderen 
nog mogelijk is. Juist in de ouderdom 
ontstaat vaak een omslag in mentaliteit, 

een hernieuwde visie op het leven, het 
inzien van de betrekkelijkheid der din-
gen en opvattingen waardoor ouderen 
een zuiverder beeld op de zin van het 
leven krijgen en deze aan kinderen en 
zeker aan kleinkinderen door kunnen 
geven. Je zou haast kunnen spreken 
van een nieuwe geboorte die wij oude-
ren door kunnen maken. Hoe kan een 
mens herboren worden als hij oud is, 
vroeg Nicodemus aan Jezus, (Joh. ,2 ). 
“Dit kan gebeuren,” zegt Jezus: “door 
het hart open te stellen voor de Heilige 
Geest.” Moge de wereld na de crisis 
niet hetzelfde tevoorschijn komen als 
van tevoren. Mogen wij een sprong 
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wagen naar een nieuwe manier van 
leven waarin we ontdekken hoezeer we 
elkaar nodig hebben en elkaar ver-
schuldigd zijn. De profeet Joël sprak 
een belofte uit: Uw grijsaards zullen 
dromen zien, uw jonge mannen visioe-
nen krijgen. De toekomst van de wereld 
is gelegen in dit verbond tussen jonge-
ren ouderen. De jongeren kunnen de 
dromen van de ouderen overnemen en 
voortzetten. Het is noodzakelijk dat ook 
u ervan overtuigd raakt, dat het moge-
lijk is om vernieuwd uit de ervaring van 
een beproeving te komen. U hebt in uw 
leven beproevingen gehad en u bent er 
in geslaagd daar uit te komen. Benut 

uw goede verhouding met jongeren en 
vooral met uw kleinkinderen om de wa-
re betekenis, troost en sterkte te vinden 
in de woorden van Jezus: ik ben met u 
alle dagen.” Dus nu voorwaarts en hebt 
goede moed. 

Vermoedelijk hebt u met deze korte 
samenvatting een duidelijk zicht op de 
brief van Paus Franciscus van 21 mei 
2021 gekregen. 

Hartelijke groet, 

Jos Baaij en Ben Moussault

 

Geloven…24/7! We beginnen weer!

De geloofsverdiepingsavonden waren 
vóór de coronacrisis altijd een groot 
succes. Eind september willen we weer 
beginnen. Met enthousiasme lezen pa-
rochianen samen het compendium van 
de Catechismus van de Katholieke 
Kerk. Steeds weer worden we geïnspi-
reerd door ons prachtige katholieke ge-
loof.  

De data van de compendiumavonden 
zijn: zondagavond 19 september, 24 
oktober en 21 november. We beginnen 
om 19.30 uur en eindigen om 21.00 
uur. Plaats: parochiezaal van de St. 
Vituskerk. 

Uw aanwezigheid doet er toe. De wer-
ken van barmhartigheid zijn daden van 
naastenliefde waardoor we de mede-
mens te hulp komen in zijn lichamelijke 
en geestelijke noden. Onderricht ge-
ven, goede raad verstrekken, troost 
brengen en moed inspreken zijn voor-
beelden van geestelijke werken van 
barmhartigheid (CKK 2447). Deze wer-
ken komen allemaal aan de orde op 
deze geloofsverdiepingsavonden.  

NB: We verwelkomen graag ook nieu-
we deelnemers! Leeftijd speelt geen 
rol. De structuur is zo opgezet dat ie-
dereen op elk moment kan aansluiten. 
Deelnamen verplicht tot niks en nie-
mand is verplicht om elke bijeenkomst 
bij te wonen. Wel is het leerzaam en 
ook erg gezellig. Kom een keer mee-
doen. Je wordt er een rijker mens van 
en je leert ook zo je medeparochianen 
beter kennen. 

Pastoor Carlos, Rita en Pieter Pouw  
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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 

 

 

 

 

 

 

 



   
8 

 

  

Oecumenische Vredesdienst

Op zondag 19 september bent u om 
10.00 uur van harte welkom bij de Vrije 
Evangelische Gemeente voor de oe-
cumenische viering over de vrede, Dr. 
Fred. van Eedenweg 43 te Bussum. 

Het thema is: Wat doe jij in vredes-
naam? 

Muzikale medewerking: Saskia Le 
Poole: Cello, Simon Duim: Saxofoon en 
Fluit, Dane Sealy: Piano en Zang.  

Organist: Tom Koldewijn.  

Voorgangers: ds. Véronique Linden-
burg (Protestantse Gemeente Naarden) 
en ds. Petra Smit (Vrije Evangelische 
Gemeente Bussum) 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via 
secretariaat@vegbussum.nl. (aantal 
plaatsen is afhankelijk van de richtlijnen 
van het RIVM) 

De dienst wordt ook uitgezonden via 
KerkTV. Zie www.kerkdienstgemist.nl 
of klik op de KerkTV button op 
www.vegbussum.nl 

U bent van harte welkom! 
Ds. Véronique Lindenburg 

 

 

Vredespaal wordt Vredesboom

In de internationale Vredesweek in sep-
tember wordt in Gooise Meren dit jaar 
voor de 5e keer de Vredesprijs uitge-
reikt. Verantwoordelijk hiervoor is de 
werkgroep Samen Gooise Meren waar-
in mensen van verschillende levensbe-
schouwingen zijn vertegenwoordigd. 

De prijs ging naar een initiatief of groep 
mensen die het afgelopen jaar veel be-
tekend hebben voor begrip, rust en so-
ciale samenhang in de gemeente. De 
Vredespaal met een tekst in verschil-
lende talen kwam op een plaats die zij 
uitkozen. De uitreiking ging natuurlijk 
vergezeld van een feestje. 

Mede omdat de aandacht voor kli-
maat/milieu/duurzaamheid in onze 

maatschappij groeit zal dit jaar een 
Vredesboom i.p.v. –paal worden uitge-
reikt.  

De plaats en het moment van uitreiking 
is dit jaar op zaterdag 25 september 
16.00 uur in de tuin van de Koptisch 
Orthodoxe kerk, Ceintuurbaan 43, 1402 
HB Bussum, op de hoek van de roton-
de met de Laarderweg. De prijswinnaar 
is tot de uitreiking geheim! WEET U/JE 
WELKOM! 

 
Namens werkgroep Samen Gooise 
Meren, Véronique Lindenburg 
Contact: 06 42056104, vclinden-
burg@gmail.com
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Laatste Avondgebed voor Vrede

Op woensdag 29 september om 19.30 
uur is in de Mariakerk het laatste 
Avondgebed voor Vrede. Het thema 
van dit Avondgebed is ontleend aan de 
Vredesweek: 'Wat doe jij in Vredes-
naam?' en heeft vooral betrekking op 
het niet uitsluiten van anderen. 

De oecumenische werkgroep 'Avond-
gebed voor Vrede' bestaat nu onge-
veer 30 jaar. Zij is ontstaan tijdens de 
eerste Golfoorlog (1990-1991). Een 
aantal mensen van de IKV-kern, van 
de Vredesgroep van de Mariakerk en 
enkele anderen namen het voortouw 
om wekelijkse oecumenische gebeds-
bijeenkomsten te houden in de Maria-
kerk, als biddend protest tegen het 
gruwelijke oorlogsgeweld, en om voor 
slachtoffers en daders te bidden, als 
biddende uitdrukking van verlangen 
naar en hoop op echte Vrede op deze 
aarde. Er kwamen heel veel mensen 
op af.  

Toen de Golfoorlog voorbij was, zijn 
we verder gegaan met het Avondge-
bed voor Vrede, nu één keer per 
maand en met wat minder deelnemers, 
maar toch vanuit het gevoel dat samen 
bidden voor vrede dichtbij en veraf nog 
steeds nodig is. Toch heeft de werk-
groep zich in het najaar 2010, door 
gebrek aan menskracht en vanwege 
het meestal geringe aantal deelnemers 
genoodzaakt gezien te stoppen met 
het maandelijkse Avondgebed voor 
Vrede. Door de gebedsbijeenkomsten 
te beperken tot enkele malen per jaar, 
namelijk in de gebedsweek voor de 
eenheid in januari, in de lijdensweek 
voor Pasen en in de Vredesweek. We 
hielden het Avondgebed toen afwisse-
lend in de Mariakerk en in de Verlos-
serkerk/Wilhelminakerk. 

Wij hebben ons steeds met goede in-
spiratie en in vruchtbare samenwerking 
ingezet voor het Avondgebed. Maar 
eind 2020 hebben we toch, mede van-
wege vergrijzing en gebrek aan nieuwe 
aanwas, besloten te stoppen en nog 
éen 'laatste' Avondgebed te organise-
ren. Door corona is dit uitgesteld tot de 
Vredesweek van dit jaar, in september 
2021. Vanwege persoonlijke omstan-
digheden doen we het niet in de Vre-
desweek zelf, maar in de week na de 
Vredesweek: op woensdag 29 sep-
tember om 19.30 uur in de Mariakerk 
(Koepelkerk) aan de Brinklaan. Helaas 
kunnen we onszelf niet feestelijk op-
heffen, want er is nog steeds geen 
vrede in de wereld. Maar wij vertrou-
wen dat het broodnodige gebed om 
vrede in onze wereld zal doorgaan in 
de wekelijkse vieringen en diensten 
van de kerken en in ons persoonlijk 
leven. 

U bent allen van harte welkom! 

Oecumenische Werkgroep Avond-
gebed voor Vrede, 

Lucie Bakker, Gelsche Goudswaard, 
Martha Mesland, Femmy van der 
Ploeg, Bruno Nagel en Arie Vijn 

N.b: Na het ontvangen van dit artikel 
bereikte ons het bericht dat Arie Vijn is 
overleden. Wij danken Arie voor alles 
wat hij voor de Bussumse gemeen-
schap heeft betekend.  

De redactie. 
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Songs & Silence seizoen 2021-2022

Taizé. Wie kent die naam niet? De 
naam Taizé is wereldwijd bekend door 
de oecumenische geloofsgemeenschap 
in het kleine Franse dorpje. Een ge-
meenschap van katholieke en protes-
tantse broeders waarin gemeenschap, 
eenvoud en openheid centraal staan. 
Duizenden mensen uit de hele wereld – 
waaronder veel jongeren - komen er 
ieder jaar om in ontmoeting met ande-
ren tot zichzelf, tot elkaar te komen.  

Sinds een aantal jaar zijn er in Naar-
den-Bussum maandelijks Songs & Si-
lence vieringen. Korte vieringen in de 
stijl van Taizé, met korte Bijbelteksten, 
meditatieve liederen, ingetogen bege-
leid door piano en andere instrumen-
ten, en stilte. Stilte om op adem te ko-
men en je te laten inspireren. En met 
een vast moment van voorbeden waar-
bij ieder zelf een kaars mag aansteken 
en stil te staan wat op haar/zijn hart ligt. 

De afgelopen twee seizoenen hebben 
we noodzakelijke beperkingen moeten 
doorvoeren in verband met de corona 
pandemie. Het komende seizoen ho-
pen we de vieringen in de gebruikelijke 
regelmaat te kunnen houden, iedere 
eerste woensdag van de maand. Alleen 
in maart en mei wijken we uit naar de 
tweede woensdag van de maand, in 
verband met Aswoensdag en 4 mei. Dit 
jaar houden we de vieringen weer 
deels in de Wilhelminakerk (september 
– december 2021), deels in de Maria-
kerk (januari – maart 2022). We sluiten 
daarna weer af in de Wilhelminakerk 
(april – juli 2022). Alle vieringen begin-
nen om 20:00 uur. 

Mocht u meer informatie willen, neem 
dan contact op met onderstaande men-
sen. Mocht u iedere maand een uitno-

diging willen ontvangen, mail dan naar 
abkuijp@xs4all.nl. U bent van harte 
welkom. 

Namens de Oecumenische Werkgroep 
Songs & Silence 

Catrinus Mak (06-20837393, 
klophart@telfort.nl) 

Karin Kuijper-Bouwmeester (06-
55334044, karinbouwmees-
ter@xs4all.nl) 
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Verdieping

Leegte of liefde? 

Het is menselijk om te zoeken naar 
houvast en nabijheid. Daarom kiezen 
we voor een levensvisie of een ideolo-
gie; daarom zijn we blij met vrienden of 
vriendinnen. Het gemis hieraan is vaak 
een bron van onvrede en leidt gemak-
kelijk tot depressiviteit. Dat blijkt met 
name in tijden van pandemie, een-
zaamheid, lijden. Ons leven is in zekere 
zin een zoektocht naar zekerheid. En 
God dan? 

Voor veel mensen in onze westerse 
wereld lijkt de vraag naar God geen 
alledaagse werkelijkheid meer te zijn. 
Het leed in de wereld geeft de indruk 
dat Hij niets van zich laat horen. Wan-
neer ik gewoon mijn plicht doe en ieder 
het zijne gun: is dat niet genoeg? Is de 
wereld niet steeds meer beheersbaar, 
nu of over enkele decennia? Is die 
vraag naar God niet veel drukte om 
niets en bovendien tobberij die uit de 
tijd raakt? Je gaat gewoon op reis, je 
kijkt op TV naar de Olympische Spelen, 
je besteedt lekker veel tijd aan gamen. 

De psychiatrische zorg - met name on-
der jonge mensen, met maandenlange 
wachttijden - schijnt het werk niet aan 
te kunnen. Leegte, overspanning, ver-
drongen seksualiteit, neurose leert men 
sinds het begin van de vorige eeuw. Is 
er meer? De vraag naar God wordt 
vaak als het ware afgegrendeld. Onze 
driften zijn belangrijk voor ons geluk, 
maar ze bepalen niet alles! Een mens 
heeft er behoefte aan zich te verant-
woorden jegens Iemand. De Joods-
Oostenrijkse denker Viktor Frankl 
(1905-1997) vermeldt hoe hij Auschwitz 
mede heeft kunnen overleven omdat hij 
dagelijks het gezicht van zijn vrouw 
voor ogen had - een gelaat van liefde 

dat hem onttrok aan de absurditeit. De 
mystici weten dat we God slechts zeer 
ten dele kennen, maar: 'Kijk naar Jezus 
Christus, gestorven en opgestaan.' God 
is een gelaat, zo leert de Bijbelse tradi-
tie en onze Kerk heeft geen andere 
roeping dan mensen met Hem in con-
tact te brengen, verbondenheid aanrei-
ken tussen God en mens, via Jezus de 
liefde in persoon. Dat geeft een mens 
zelfbesef, uniciteit en waardigheid. 

Nu alle christelijke tradities zo'n beetje 
vervaagd zijn en het in de maatschappij 
oorverdovend stil wordt rond God (in-
dien religie: dan achter de voordeur), is 
het meer dan ooit nodig om Hem op-
nieuw ter sprake te brengen, zijn Naam 
te noemen, God volledig anders en 
toch heel dichtbij. Overtuigend maar 
nooit opdringerig: daar ligt een nieuwe 
christelijke opdracht. 

Overweging van Mgr. Joris Schröder uit 
Katholiek Nieuwsblad van 23 juli 2021 
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De slimste mens: “Wat weet u van de Bergrede?”

Jezus spreekt over 8 karaktertrekken 
(zaligheden), hij noemt: De armen van 
geest, de treurenden, de zachtmoedi-
gen, degenen die hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid, de barmhartigen, 
de reinen van hart, de vredestichters en 
de rechtvaardigen. 

De armen van geest zijn mensen, die 
het voor elkaar krijgen om niet te veel 
vervuld te zijn van zichzelf en van be-
geerte naar geld en goed. Ze maken 
zich geen zorgen over hun stoffelijk en 
onstoffelijk bezit. Ze zijn innerlijk vrij en 
behoeven geen angst te hebben voor 
de dood. 

De treurenden behoeven hun droefe-
nis niet te ontvluchten, ze aanvaarden 
dat ze in een onvolmaakte wereld leven 
en dat neerslachtigheid en leed bij het 
leven horen. Ze sluiten zich niet af voor 
het verdriet van anderen en ze troosten 
waar het maar kan. 

De zachtmoedigen zijn in staat om 
kwaad met liefde te vergelden. Hun in-
nerlijke kracht is zo groot dat zij ervan 
afzien om geweld met geweld te be-
antwoorden. 

Degenen die hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid nemen het op voor 
armen, rechtelozen, mensen in ver-
drukking. Zij hebben respect, liefde, 
aandacht en mededogen voor een an-
der. 

De barmhartigen ontfermen zich over 
anderen, zonder aanziens des per-
soons. Zij hebben oog en bescherming 
voor de zwakken, de dolenden en de 
dwalenden. Ze gaan liefdevol om met 
het lijden van anderen. 

De reinen van hart worden niet be-
lemmerd door bedrog, geldingsdrang, 

hebzucht en ongerechtigheid. Als je 
hen in de ogen kijkt, kun je God ont-
moeten, God zien. Uit het geringste 
spreekt het onzegbare. 

De vredestichters verstaan de roeping 
om vrede te brengen. Waar haat is 
brengen zij liefde, waar belediging is 
brengen zij vergeving, waar onenigheid 
is brengen zij eensgezindheid, waar 
dwaling is brengen zij waarheid, waar 
twijfel is brengen zij geloof, waar wan-
hoop is brengen zij hoop, waar duister-
nis is brengen zij licht en waar droef-
heid is brengen zij vreugde. 

De rechtvaardigen gaan de weg van 
de gerechtigheid. Zij trotseren het ge-
vaar van haat en vervolging. Zij nemen 
het risico dat de weg van gerechtigheid 
een lijdensweg kan worden. Alle acht 
zaligsprekingen schilderen de karakter-
trekken. Jullie zijn het zout der aarde, 
jullie weren het bederf en geven smaak 
aan het leven. Jullie zijn het licht der 
wereld, jullie verdrijven de duisternis. 

Als je 6 van de 8 zaligheden weet, be-
hoor je bij de slimste mens van de dag. 

Hartelijke groet, 

J.M. Baaij 
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Nazomer

Nadat ik het stukje, geschreven door 
Jos Baaij, had gelezen in de voorgaan-
de Klankkleur, gingen mijn gedachten 
terug naar de roerige jaren 1960-1970. 
Herinneringen kwamen in mij naar bo-
ven aan de ingrijpende veranderingen 
die er plaats vonden in het maatschap-
pelijke maar ook in het kerkelijke leven. 
Het was een ware omwenteling. 

Wat het kerkelijke leven betreft, zijn mij 
een aantal veranderingen bijgebleven 
omdat deze mij aanspraken. Te begin-
nen: dat er vanaf toen niet meer uitslui-
tend in het Latijn werd gebeden en ge-
zongen in de vieringen maar dat er, 
daarnaast, ook werd gebeden en ge-
zongen in de taal die ons eigen is. 

Verder, vanaf toen stond de priester, 
tijdens de vieringen, met zijn gezicht, in 
plaats van met zijn rug, naar de men-
sen toe. Dit kwam het contact over-en-
weer zeker ten goede. 

Ook kon men, vanaf die tijd, de Com-
munie op de hand ontvangen in plaats 
van op de tong. Leken werden, steeds 
meer, in en bij de vieringen betrokken. 
Nu ook vrouwen. Een gemengd koor. 
Vrouwen aanwezig op het liturgisch 
centrum werd een feit. Meisjes die mis-
dienaar mochten zijn. Er werden ge-
spreksgroepen en tekstgroepen opge-
richt. Jongerenvieringen werden in het 
leven geroepen. Ziekenbezoek, door 
leken gedaan. Dat wat jarenlang on-
veranderd was gebleven, kwam volop 
in beweging. Het leek alsof de kerk 
nieuw leven werd ingeblazen. In aan-
vang leek het goed te werken om de 
kerk te maken tot een levend instituut, 
toegankelijk voor oud én jong. 

Men moest een verdere leegloop die er 
was ontstaan, zien te stoppen alvo-

rens… De kerk moest een plek worden 
waar eenieder zich thuis kon voelen. 
Het “Samen Doen” de hoogste prioriteit 
zou krijgen. Echter wat is, na zoveel 
jaren, het resultaat: menige kerk heeft 
in de loop der jaren haar deuren moe-
ten sluiten omdat het niet meer haal-
baar was te blijven functioneren. Wat is 
er misgegaan? Waar is men in tekort-
geschoten? Wat heeft er toe geleid dat 
mensen, met name jongeren, massaal 
de kerk de rug hebben toegekeerd? We 
kunnen wel stellen dat de kerk als insti-
tuut, is voorbijgegaan aan wat er leeft 
in en onder mensen waardoor mensen 
zich niet gehoord voelen. Geen aanslui-
ting vinden. 

Doch, naar mijn mening is er nog een 
reden te noemen die medeschuldig is 
aan het feit dat mensen het voor gezien 
houden en dat is de toename van de 
welvaart die, rond de jaren ’70, een 
vlucht nam. We kregen het beter. Er 
was van alles mogelijk wat binnen het 
bereik lag. Men had elkaar, laat staan 
God, niet meer nodig! 

Grenzen werden verlegd en die trend 
heeft zich voortgezet. 

We leven thans in een tijd van beproe-
vingen door de nog altijd voortdurende 
Coronapandemie. Wij worden er allen 
door geraakt en op onszelf terugge-
worpen.  

Op eigen kracht zijn we niet in staat het 
tij te keren, de crisis een halt toe te 
roepen. Wat kunnen we doen? 

Genoeg stof om gezamenlijk over na te 
denken. 

Corrie Bloks – van der Maeden 
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Voetsporen van Jezus van Nazareth

Er loopt een man door het hete zand 
van de woestijn. Om te ontkomen aan 
ruzie, rellen en aanslagen op zijn leven, 
is hij op weg naar een land waar het 
goed is om te wonen.  

Een eind verderop loopt een vrouw 
door hetzelfde zand. Om te ontkomen 
aan oorlog, hongersnood en geweld, is 
ook zij op weg naar een land waar het 
goed is om te wonen. 

Dan stopt er een bus in een wolk van 
stof en lawaai.  

‘Waar wil je naar toe?’ vraagt de chauf-
feur aan de man die door het hete zand 
van de woestijn loopt.  

‘Naar een land waar vrede is,’ zegt de 
man.  

‘Wij ook,’ zegt de chauffeur. ‘Je kunt 
meerijden.’  

Even later stopt de bus ook bij de 
vrouw die door hetzelfde hete zand 
loopt. Ze heeft een grote rugzak bij 
zich. Ook zij stapt in.  

In de bus zitten meer mensen, een ou-
de oma, een jongen met een gitaar, 
een moeder met heel veel kinderen en 
zelfs een automonteur!  

Het is heet in de bus. De chauffeur ziet 
dat iedereen dorst heeft. Hijzelf ook. Hij 
heeft wel een fles water bij zich, maar 
hij kan toch niet gaan drinken, terwijl 
die anderen niets hebben. 

Hij aarzelt. Dan zegt hij: ‘Wie heeft er 
dorst?’ Iedereen!  

De fles gaat rond, iedereen neemt een 
slok. Heerlijk verfrissend – al is het 
maar een slok.  

De vrouw zit stil in een hoekje, maar na 
verloop van tijd begint haar maag te 

knorren. Ze is ervan overtuigd dat de 
anderen ook honger hebben. Ieders 
maag knort. Ze doet haar rugzak open 
en deelt het brood uit dat ze heeft 
meegenomen voor onderweg. Voor ie-
dereen is er een flinke hap. Wat een 
geluk! Als één grote familie eten ze.  

Maar dan komt de pech. 

De bus komt stil te staan en er geen 
beweging meer in te krijgen. 

‘Ik kan de bus vast wel repareren,’ zegt 
de automonteur, als iedereen een beet-
je helpt, kan ik overal wel even bij. Met 
vereende krachten wordt de bus gere-
pareerd.  

‘We kunnen verder,’ zegt de chauffeur.  

Blij stapt iedereen in.  

De jongen met de gitaar speelt een 
liedje en iedereen zingt.  

Een man vertelt een grappig verhaal en 
iedereen lacht.  

‘Het lijkt wel of we in het land van geluk 
zijn,’ zegt een meisje.  

‘Dat zijn we ook’: zegt de oude vrouw.  

‘Hoe kan dat? Zijn we dan de grens al 
over?’ zegt het kind,  

‘Ja’, zegt de oude vrouw.  

‘Toen de fles rondging en we het brood 
deelden, gingen we de grens over. 
Toen we samen zongen en lachten, 
waren we er. Want het land van geluk 
maken we zelf.’  

Veel groeten en succes, 

J.M. Baaij 
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Bedevaart naar Heiloo

Nu het vaccinatieprogramma vordert 
kunnen we weer voorzichtig plannen 
maken. 

Oktober, de rozenkransmaand, is bij 
uitstek geschikt om een bedevaart te 
organiseren naar Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo; de grootste Mariale be-
devaartsplaats in Nederland. 

Pastoor Carlos, Rita Pouw en Berna-
dette Keet willen graag met u op bede-
vaart naar Heiloo en wel op zaterdag 
16 oktober 2021. Die dag zullen we 
vertrekken met de bus om ca. 09.30 
uur. We verwachten rond 16.30 uur 
weer ‘thuis’ te zijn. Uiteraard zal een 
gezamenlijke lunch ook onderdeel van 
het programma zijn. 

Wanneer u mee gaat, kunt u op twee 
plaatsen instappen. In Naarden om 
09.00 uur bij de parkeerplaats van het 
woonwagenkamp bij de Abri, Amers-
foortsestraatweg en in Bussum om 

09.15 uur op het 
parkeerterrein voor 
de Mariakerk. 

Om de bedevaart 
voor te kunnen be-
reiden vragen wij u 
zich aan te melden 
door een mailtje te 
sturen naar: secre-
tariaat@h-drieeenheid.nl of te bellen 
naar 035-6931591 (tussen 09.00-12.00 
uur). Fijn als u per mail of telefoon 
doorgeeft met hoeveel personen u mee 
gaat en of u in Bussum of Naarden op-
stapt. De inschrijfdatum sluit op 30 sep-
tember 2021. 

De bijdrage aan de bedevaart inclusief 
lunch bedraagt € 15,00 per persoon en 
moet tijdens de busreis worden vol-
daan. 

Natuurlijk alles onder voorbehoud van 
de ontwikkeling van de coronapande-
mie. 

In verband met de coronapandemie 

gelden nog steeds strenge maatrege-
len. Zo mag men geen gezondheids-
klachten hebben en is men verplicht 
in de bus een mondkapje te dragen. 
Daarom zal enkele dagen voor ver-

trek contact met u worden opgeno-
men. 

Met vriendelijke groet, 

Rita Pouw en Bernadette Kee

 

Open Monumentendag 

Op zaterdag 11 september wordt er weer een Open Monumen-
tendag gehouden 
Het thema is dit jaar: ‘Mijn monument is jouw monument’. 
 
De Mariakerk is die dag open van 12.00 tot 16.00 uur. 
Er worden enkele benodigdheden voor de vieringen tentoonge-

steld, er is een speurtocht door de kerk voor de kinderen en om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur wordt het Steinmeyer-orgel bespeeld. 

Er zijn ook korte rondleidingen door de kerk. 

Wij vragen u om tijdens de concerten rustig door de kerk te lopen. 

mailto:secretariaat@h-drieeenheid.nl
mailto:secretariaat@h-drieeenheid.nl
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Boekbesprekingen

“Zo staat geschreven” 

“Zo staat geschreven” door F. Ploum, € 
9,95 

 

Om naast Elsevier en Linda ook eens 
iets te lezen over zingeving en religie is 
het boekje “Zo staat geschreven” aan 

te bevelen. Honderd korte commenta-
ren op bijbel begrippen. Korte artikelen, 
niet langer dan een pagina, waarin 
vaak een zeer verrassende zienswijze 
wordt gegeven op soms moeilijk te be-
grijpen verhalen uit de bijbel, zoals bij 
voorbeeld het offeren van Isaac door 
vader Abraham. In twaalf hoofdstukken 
wordt een zoektocht afgelegd, gericht 
op het leven waarbij God met mensen 
meegaat. De bijbel is een boek met ge-
loofsverhalen, met betekenis verhalen. 
Het is geen geschiedenis boek dat van 
kaft tot kaft “geloofd” moet worden. Af 
en toe een pagina lezen geeft stof tot 
nadenken en meer begrip van het vaak 
toch moeilijke boek Bijbel. 

Ben Moussault 

 

“Buiten Dienst” 

In het boek ‘Buiten Dienst’ volgt schrij-
ver Anton Stolwijk de laatste maanden 
van de Sint Josephkerk in Alkmaar, 
voordat deze aan de eredienst werd 
onttrokken. Het resultaat is een wee-
moedig, maar bij vlagen ook erg grap-
pig eerbetoon aan de vrijwilligers die de 
kerk tot op het laatst draaiende hielden. 
En een portret van een samenleving 
die veel meer dan alleen de gebouwen 
van haar geloofsgemeenschappen in 
de uitverkoop heeft gedaan. 

‘Een fijnbesnaard en bescheiden requi-
em,’ schreef NRC Handelsblad in een 
uitgebreide recensie. ‘Een juweel van 
eenvoud,’ aldus Antoine Bodar in het 
Katholiek Nieuwsblad. Stijn Fens van 
dagblad Trouw vond het ‘een weerga-
loos boek’. 

Speciaal voor leden van de Nederland-
se parochies geeft uitgeverij De Geus 
komend najaar een kortingsbon uit, 

waarmee ‘Buiten Dienst’ voor slechts 
€18,50 kan worden aangeschaft (nor-
male winkelprijs €21,50).  

De kortingsbon staat hieronder afge-
drukt en kan bij iedere boekwinkel in 
Nederland worden ingeleverd (tussen 1 
oktober en 31 december 2021). 

Met vriendelijke groet, 

Nathalie Doruijter 

Uitgeverij De Geus 
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Concertagenda 

Nationale Orgeldag 11 september 
 

 

Iedere orgelbespeling duurt circa 45 minuten. Daarna is er gelegenheid om de kerk 
en het Steinmeyer-orgel uit 1923 te bezichtigen. Een kleine financiële bijdrage in de 
kosten is altijd welkom. 

Lillian Mulder 

 

Concert Voces Lauri op 17 oktober 

 
Oktober wordt in de Katholieke kerk 
beschouwd als de tweede Mariamaand, 
het is de maand van de rozenkrans. 
Net als in de Meimaand wordt er extra 
aandacht besteed aan Maria en veel tot 
haar gebeden. Ook in de kunst staat 
Maria op allerlei manieren centraal. Zo 
hebben vele componisten uit verschil-
lende stijlperioden Marialiederen ge-
schreven.  

Het Woerdens Vocaal Ensemble Voces 
Lauri o.l.v. André Vis brengt op zon-

dagavond 17 oktober, midden in de 
Mariamaand, een aantal van de mooi-
ste liederen door de eeuwen heen ten 
gehore. Van het ‘Ave generosa’ van de 
Middeleeuwse abdis Hildegard Von 
Bingen, het ‘Ave Maria’ uit de renais-
sance van Verdonck, het ‘Ave Maris 
stella’ van de romantische Grieg, tot het 
‘Mother God here I stand’ van de he-
dendaagse Tavener. En nog veel meer 
moois valt er te beluisteren. 
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Het kan weer en het mag weer, samen 
genieten van mooie muziek. De entree 
voor dit concert dat ongeveer een uur 
zal duren is gratis. Er is een deurcollec-
te na afloop. Aanvang 19.30 uur.      

Corrie van Loenhoud, 

voorzitter Woerdens Vocaal Ensemble 
Voces Lauri 
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Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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. 
 

 

Kerkelijke feestdagen

Wo. 8 september Maria Geboorte 

Di. 14 september Kruisverheffing 

Di. 21 september H. Mattheüs 

Wo. 29 september HH. Michaël, Gabriël, en Rafaël 

Za. 2 oktober HH. Engelbewaarders 

Ma. 4 oktober H. Franciscus van Assisi 

Do. 7 oktober OL Vrouw van de Rozenkrans 

Vr. 15 oktober H. Theresia van Avila 

Ma. 18 oktober H. Lucas 

 

Kruisverheffing 14 september 

Het kruis dient zich in ons leven op heel 
verschillende wijzen aan: ziekte, ar-
moede, vermoeidheid, eenzaam-
heid….. Vandaag mogen wij in ons hart 
nagaan hoe onze gebruikelijke houding 

is tegenover dat kruis dat zich soms 
moeilijk en hard toont, maar dat, als we 
het met liefde dragen, een bron van 
loutering en leven en ook van vreugde 
wordt. 

 

HH. Aartsengelen Michaël, Gabriël, en Rafaël. 29 september 

Vandaag wordt de gedachtenis gevierd 
van de aartsengelen Michaël, Gabriël 
en Rafaël, welke diep geworteld ligt in 
de traditie van de Kerk. De naam Mi-
chaël (in het Hebreeuws: Wie als 
God?) herinnert aan de strijd die deze 
aartsengel en de trouw gebleven enge-
len hebben gevoerd tegen Lucifer en 
zijn gevolg, die tegen God in opstand 
waren gekomen en in de hel werd ge-

stort. De H. Gabriël (in het Hebreeuws: 
Sterkte Gods) werd door God uitverko-
ren om aan Maria het geheim van de 
menswording aan te kondigen. De 
naam van Rafaël (in het Hebreeuws: 
Genezing Gods) herinnert aan zijn taak 
als geneesheer en reisgezel van de 
jonge Tobias. (uit: - Spreken met God - 
deel 10 Uitgeverij: De Boog) 
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Oktober maand, Maria maand, rozenkrans maand 

In de oktobermaand is er in de St. Vi-
tuskerk iedere zondagavond om 19.30 
uur de Vespers met aanbidding van het 
Allerheiligste. 

 

H.H. Engelbewaarders 2 oktober 

Het feest van de Heilige engelbewaar-
ders op 2 oktober is gewijd aan de Be-
schermengelen en wordt eigenlijk als 
een vervolg op het feest van de aarts-
engelen (29 september) gevierd. 

Met dit feest drukt de Katholieke Kerk 
haar geloof uit dat alle mensen door 
Gods engelen worden begeleid, be-
schermd en bewaard. 

Dit wordt onder andere in de Bijbel on-
derbouwd met de passages Matteüs 
18:10 (Hoedt u er voor een van deze 
kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij 
hebben engelen in de hemel en deze 
aanschouwen voortdurend het aange-
zicht van Mijn Vader die in de hemel is) 
en Handelingen der apostelen 12:15 
(Maar zij bleef volhouden dat het wer-
kelijk zo was. Toen zeiden ze: "Dan is 
het zijn engel"). 

De Catechismus van de Katholieke 
Kerk zegt in artikel 336: Vanaf de kin-
derjaren tot de dood is het menselijk 
leven omringd door hun bescherming 
en voorspraak. 

Iedere gelovige wordt terzijde gestaan 
door een engel om hem als een be-
hoeder en herder naar het leven te lei-
den. 

Vanaf het aardse bestaan neemt het 
christelijk leven in het geloof deel aan 
de gelukzalige gemeenschap van en-
gelen en mensen, verenigd in God.  
 

 

 

 

Gebed: 

Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft 
toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
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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 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 

zaterdag 18 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zondag 19 september  -  25e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 25 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 26 september  -  26e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

woensdag 29 september   

Maria 19:30 uur Avondgebed voor Vrede Parochianen 

zaterdag 2 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 3 oktober  -  27e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 9 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zondag 10 oktober  -  28e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 16 oktober     

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Bedevaart Heiloo (blank) 
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zondag 17 oktober  -  29e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zaterdag 23 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 24 oktober  -  30e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 30 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 31 oktober  -  31e 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 
via de Givt uw gift doneren. 
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Locatienieuws 

Vitus - Oproep van de schoonmaakploeg

Ons team voor het schoonmaken van 
de Kerk heeft dringend aanvulling no-
dig. 

Ons team neemt elke 2 maanden op 
een dinsdagochtend de kerk ‘onder 
handen’ met plumeau, veger, stofzuiger 
en poetsdoek.  

Wie komt ons team versterken? (bel 
dan s.v.p. op dinsdagen tussen 09.00 
uur en 11.00 uur naar de pastorie (035 
– 6943588) 

Alvast heel veel dank! 

 

Maria - Afschalen begeleiding bij vieringen

Nu het grootste gedeelte van de men-
sen volledig is gevaccineerd en be-
smettingen veelal onder jongere, nog 
niet gevaccineerde, plaatsvindt heeft 
het Locatie Team in haar laatste bij-
eenkomst besloten de begeleiding bij 
de vieringen per 1 september af te 
schalen. Daarbij sluiten we aan bij de 
maatschappij, waar het rekening hou-
den met elkaar en afstand houden van 
elkaar gemeengoed is geworden.  

We merken dat de meeste mensen wel 
weten hoe de looprichtingen nageleefd 
kunnen worden en wij vinden dat we 
ook niet helemaal tot aan de zitplaats 
mee hoeven lopen.  

De hygiëne maatregelen die we al een 
jaar ter beschikking stellen blijft ge-
handhaafd.  

 

Wat gaat er veranderen? 

- Wij zijn verplicht om te registreren. 
Daarom blijft reserveren wenselijk. 
De parochianen die niet gereser-
veerd hebben worden gevraagd 
hun gegevens te noteren op lijsten 
die op tafels achterin het portaal 
komen te liggen. Dat moet elders 
in de maatschappij ook, dus mo-

gen we er van uitgaan dat dat 
geen problemen zal geven. 

- Om te zorgen dat er telkens een rij 
wordt overgeslagen zullen de bord-
jes op de zijkanten van de banken 
worden vervangen door koord in 
de banken die niet gebruikt mogen 
worden. Als we met z’n allen er-
voor zorgen dat we de midden-
schepen van rechts ingaan en aan 
de linkerkant weer eruit, dan zijn er 
geen onnodige passeerbewegin-
gen. Wel is het prettig als er wordt 
doorgeschoven.  

- De Mariakerk heeft een brede 
strook achterin. Het is niet langer 
nodig om het kaarsen opsteken te 
beperken. Als we, net als buiten de 
kerk, de anderhalve meter afstand 
van elkaar houden kunt u op een 
veilige manier zelf uw kaars opste-
ken bij Maria. 

- Voor het uitreiken van de commu-
nie zal er nog wel begeleiding in-
gezet worden. 

Laten we er samen voor zorgen dat we 
met gezond verstand omgaan met de 
Coronaregels, zodat iedereen die onze 
kerk binnengaat zich veilig voelt.  

Het locatieteam.
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Maria - Gregoriusonderscheiding in goud voor Frans Baneke

Op zondag 1 augustus was er in de 
Mariakerk weer zo’n momentje om bij-
zondere mensen in het zonnetje te zet-
ten. Er zijn verschillende onderschei-
dingen die voor die gelegenheid kun-
nen worden aangevraagd. De onder-
scheiding heeft echter wel een speci-
fiek karakter en past bij de aard van het 
vrijwilligerswerk. 

De keuze voor de onderscheiding wordt 
doorgaans door het voltallige Locatie 

Team gemaakt. Alleen bij de onder-
scheiding van vandaag was dat niet 
mogelijk. 

De onderscheiding is nl. voor het Loca-
tie Teamlid Frans Baneke. Sinds 2012 
is Frans betrokken als bestuurslid met 
als speerpunt de muziek in de kerk. 

Frans heeft jaren in het buitenland ge-
werkt en uit zijn verhalen tekenen wij 
op dat hij ook daar betrokken was bij de 
muziek in de plaatselijk kerk. 

In de jaren 80 van de vorige eeuw was 
Frans actief in de Vituskerk (Bussum) 
en heeft hij vooral initiatieven ontplooid 
voor jongeren, zoals kerstmusicals. 

In 2011 kwam het verzoek om het mo-
numentale Steinmeyer orgel uit de Hil-
versumse Clemenskerk in Bussum in 
ere te herstellen en het was Frans die 
de motor was achter de orgelstichting. 
En van de orgelconcerten die ook nu 
weer worden opgestart. 

Nooit doet de Mariakerk tevergeefs een 
beroep op Frans’ tijd en muzikale in-
breng. De Gregoriusvereniging heeft 
onze aanvraag gehonoreerd en daarom 
kon pastoor Carlos op 1 augustus 
Frans de eremedaille in goud opspel-
den.
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Familieberichten 

 

 

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:  

 Marinus Bernardus Benjamin van Aken, Mats.  
 

 

Het sacrament van het huwelijk is ontvangen door: 

o Machteld van den Brink-Vunderink en Eric van de Brink 
 

 

Wij hebben afscheid genomen van: 

 Wilhelmina Hendrika Kegel - Blom op 98 jarige leeftijd 
 Johannes Wilhelmus Kamer op 92 jarige leeftijd 
 Vendula, Anna, Antonie Hobrlant – Broz op 87 jarige leeftijd 

 Wilhelmina Rosa Gastaldo – van den Berg, 94 jaar, Huize Godelinde 
 Ria Goedhart – Fakkeldij, 86 jaar, Constantijn Huijgenslaan 1C 
 Sybil Langenberg – Slengard, 93 jaar, Naarderheem, Naarden 
 W.L. Essenberg, 96 jaar, J.H. van het Hofweg 12d 

 

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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Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 

 

Heilige Maria Moeder van God, bidt voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen.
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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 


