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Woordje van de pastoor

Beste mensen,  

Op de dag dat ik dit schrijf is het 2 ok-
tober, en zit ik nog steeds in Brazilië, in 
mijn geboorteland, waar ik nu de laat-
ste periode van mijn vakantie samen 
met mijn moeder en andere naaste fa-
milieleden doorbreng. Vanochtend 
werd ik blij verrast toen ik het ochtend-
gebed ging bidden. Zoals boven ge-
zegd is het vandaag 2 oktober, en op 
deze dag vieren we de gedachtenis van 
de Engelbewaarders. Hoe mooi is het 
voor ons er op te kunnen vertrouwen 
dat onze God en Vader een Engelbe-
waarder de opdracht heeft gegeven om 
op jou te passen; om jou te bescher-
men en jou zo het gevoel te schenken 
dat je nooit alleen bent. Ik ben er van 
overtuigd dat wij allemaal zo’n ervaring 
in ons leven wel eens hebben meege-
maakt; dat je op sommige momenten of 
bij gebeurtenissen in je leven de zeker-
heid hebt gehad dat je er niet alléén 
voor stond. Dat er iemand naast je 
stond, die jou tegen iets heeft be-
schermd, of de juiste weg heeft gewe-
zen die je eerder nog niet had kunnen 
ontdekken! Dat zijn bijzondere momen-
ten in ons leven. Dat zijn gedachtenis-
sen die wij niet mogen vergeten; mo-
menten van waarop je steeds met 
vreugde en dankbaarheid terug kunt 
denken.  

Zo is deze afgelopen tijd voor mij ge-
weest! En dat geldt niet alleen voor mij 
maar ook voor mijn moeder. Nu wij al 
een poosje thuis in Brazilië zijn denken 
wij vaak met vreugde en dankbaarheid 
terug aan Nederland, aan jullie alle-
maal. Vooral mijn moeder, maar ook ík, 
hebben het vaak over zoveel lieve 
mensen die naast ons stonden in de 
moeilijke tijd van het door de Corona-
pandemie maandenlang gedwongen 
vastzitten in Nederland. Mensen die wij 

als Engelbewaarders hebben kunnen 
ervaren; die veel voor ons over hadden 
en die vooral voor mijn moeder veel 
aandacht en belangstelling hebben ge-
toond. Die haar, maar ook míj een ge-
voel van thuis te zijn gaven. Mijn moe-
der en ik kunnen niet ontkennen dat het 
inderdaad een bijzonder moeilijke tijd is 
geweest, maar ook een tijd waarin wij 
LIEFDE, in wel-ke zin dan ook, in over-
vloed hebben mogen ervaren. Daar-
voor willen mijn moeder en ik u zeer 
danken en u Gods rijkste Zegen toe-
wensen. 

De vakantie is tot vandaag naar om-
standigheden goed verlopen, hoewel er 
toch wel problemen en beproevingen in 
overvloed waren! Maar zoals in Neder-
land waren wij ook híer niet alleen! Ook 
híer hebben wij van de parochie waar-
toe wij horen, en van onze Neocate-
chumenale gemeenschap veel steun 
gehad. Het was bijzonder om onze 
broeders en zusters na lange tijd weer 
te ontmoeten en samen met hen te vie-
ren en te zien hoe ook híer vele wonde-
ren zijn verricht; wonderen die op Gods 
aanwezigheid wijzen! Van de ene kant 
heeft de Coronapandemie binnen de 
parochie en de parochiegemeen-
schappen van de Neocatechumenale 
Weg vele levens van bekende broeders 
en zusters geëist en veel pijn veroor-
zaakt. Maar van de andere kant heb-
ben al deze pijnen de liefde onder de 
broeders en zusters zeer sterk ge-
maakt. De ervaringen die ik heb ge-
hoord, getuigen van een God die daar 
in de pijn van het verlies van een dier-
bare, de vreugde van de overwinning 
en de zekerheid van het eeuwig leven 
deed verschijnen, door in de gemeen-
schap ook de pijnlijke ervaringen met 
elkaar te kunnen delen. Vreugde en 
verdriet geven elkaar vaak de hand in 
een levende gemeenschap waarin 
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Christus ook vaak als overwinnaar van 
de dood verschijnt. 

Overigens, zoals de meesten van u al 
wisten moest ik tijdens mijn vakantie 
een kaakoperatie ondergaan. Dat is 
wonderbaarlijk snel gegaan. Ik ben 
daags na mijn aankomst in Brazilië al 
onder het mes gegaan en drie weken 
later waren de meeste ingrepen ge-
daan. Het herstelproces verliep na de 
vele pijn en een latere operatie wel 
naar wens. Ook hier veel dank voor 
jullie gebeden.  

Nu ben ik nog de laatste zaken aan het 
regelen voor mijn moeder die straks 

alleen achter moet blijven. Dit is ook 
een hele klus en heeft veel te maken 
met emoties. Na anderhalf jaar samen 
in Nederland te zijn geweest, valt af-
scheid nemen niet mee. Maar ik heb 
het vertrouwen dat God en zeker ook 
jullie gebed mij en mijn moeder ook dit 
keer zullen helpen. Daarop hoop ik ook 
verder te mogen rekenen. 

Mede namens mijn moeder Maria José 
wens ik jullie alle goeds en zie ik jullie 
hopelijk binnenkort weer terug in Ne-
derland. 

Pastoor Carlos Fabril 

 

Van de bestuurstafel

Herfst 

De tijd gaat snel voorbij, sneller dan wij 
graag zouden willen. Voor sommigen 
gaat de tijd niet snel genoeg en denk 
hierbij aan de eenzamen onder ons, zij 
die geen of weinig bezoek ontvangen. 

Daarom de vraag: kunnen we de ko-
mende tijd eens wat meer om ons heen 
kijken en zien wie er hulp of aandacht 
nodig heeft. Het is gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan, maar zeker in deze 
tijd, nu het herfst wordt, en de dagen 
korter worden is er misschien nog meer 
behoefte aan omkijken naar elkaar. 
Misschien dat u voor iemand een hulp 
kan zijn bij het naar de kerk ha-
len/brengen of een boodschap doen. 
Een regelmatig bezoekje kan iemands 
leven, van uzelf en de ontvanger, een 
stuk aangenamer maken. Het is beter 
te geven dan te ontvangen, zegt een 
mooi spreekwoord! 

Dan zijn wij als bestuur op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. De heer 
Robustelli heeft meer dan 12 jaar deze 
functie vervuld en gaat ook i.v.m. zijn 

leeftijd stoppen. Het is een belangrijke 
functie binnen het bestuur en vergt de 
nodige deskundigheid en tijd om dit 
verantwoordelijke werk goed te doen. 

Om de taak van de aanwezige kosters 
te verlichten zijn wij op zoek naar men-
sen die met zorg en affiniteit dit mooie 
werk willen doen. Het is het steeds 
moeilijker om geschikte personen te 
vinden voor vrijwilligerswerk. Meld u 
dus aan als u tijd beschikbaar heeft. 

(tel. secretariaat: 69 31 591 of 06 5495 
4515 (P. Pouw, vicevoorzitter) 

Langzaam maar zeker worden er weer 
activiteiten opgestart, lees hiervoor 
aandachtig in Klankkleur er zijn zeker 
activiteiten bij die uw belangstelling op-
roepen. Neem eraan deel het is goed 
voor u en voor degenen die de activitei-
ten organiseren, zij besteden hier heel 
veel tijd en liefde aan. 

Samen Kerk zijn wil niet alleen zeggen 
dat we samen in de kerk aanwezig zijn 
maar ook omkijken naar elkaar! 

Het parochiebestuur. 
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Het sacrament van het Heilig Vormsel

Vorig jaar heeft door de COVID-
pandemie geen voorbereiding plaats 
kunnen vinden voor het Heilig Vormsel. 
Daar kunnen we gelukkig dit jaar ver-
andering in brengen!! 

De uitnodigingen worden binnenkort 
verstuurd aan onze jongeren. Heb je 
geen uitnodiging ontvangen, maar ben 
je 12 jaar of ouder en wil je wel je Heilig 

Vormsel doen en meedoen aan de 
voorbereidingen dan ben je van harte 
welkom op de informatieve avond op 
woensdag 10 november om 20.00 uur 
in de Sloep (naast de Mariakerk). Je 
ouders zijn ook van harte welkom. 

Pas na deze avond beslis je of je mee 
wilt doen. 

Pastoor Carlos Fabril 

Liturgische kalender  

01 nov. Allerheiligen (Hoogfeest) 

02 nov. Allerzielen 

07 nov. H. Willibrord 

21 nov. Christus Koning van het heelal 

28 nov. 1ste Zondag van de Advent 

30 nov. H. Andreas 

06 dec. H. Nicolaas van Bari, Sint Nicolaas 

08 dec. Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Hoogfeest) 

 

Geloven …. 24/7

Het is niet voor iedereen duidelijk, de 
betekenis van Geloven ....24/7. 

24/7 staat niet voor 24 juli, zoals wel 
eens gedacht wordt, maar geloven doe 
je 24 uur per dag en 7 dagen van de 
week. Dus niet alleen op zondag als we 
naar de kerk gaan. 

Iedereen van de ouderen hebben de 
catechismus op school geleerd en dat 
is vaak vele jaren geleden. Maar is er 
veel blijven ‘hangen’ of zijn we het 
meeste weer vergeten? 

Bij de ‘compendium’ avonden nemen 
we de hele catechismus weer eens 
door en hoe vaak horen we niet bij een 
vraag en antwoord: ‘dat hebben ze me 
nog nooit verteld’ of ‘dat heb ik nooit 
gehoord dat het zo is’. Verbazing al om! 

Daarom is het goed dat we meer van 
ons geloof te weten komen. We zullen 
het anders gaan beleven.  

De volgende compendium avonden 
zijn: zondag 24 oktober en 21 novem-
ber om 19.30 uur in de parochiezaal 
van de St. Vituskerk in Naarden. 
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Verdieping 

Allerzielen - De mensen die wij missen 

Vogels vertrekken in grote zwermen 
naar het zuiden, naar betere, warmere 
oorden. Om ons heen dwarrelen de 
bladeren naar beneden. Sommige wa-
ren langzaamaan verkleurd. En toen ze 
eenmaal bruin en geel en rood gewor-
den waren, wisten we dat hun tijd ge-
komen was. Andere bladeren waren 
nog groen. Ze leken zo vol leven. Maar 
een stormachtige herfstwind heeft ze 
afgerukt. De natuur sterft af, maar we 
weten, ook al zou je het nu niet zeggen, 
dat na de trieste herfstdagen en na de 
winter met zijn kou, de warmte van de 
zon de knoppen en het groen zal wek-
ken en dat er nieuw leven vol belofte uit 
de dode takken zal ontstaan. Soms 
wekt dat in ons hart verwondering en 
brengt die ordelijke wisseling van de 
seizoenen bezinning op het leven van 
de mens in het algemeen, op eigen le-
ven in het bijzonder. 

De natuur met zijn ritme van sterven en 
leven en die herfst doen ons denken 
aan het leven van ons mensen dat 
voorbijgaat, want de mens is als gras of 
een veldbloem, zegt de psalm: de wind 
gaat erover en hij is er niet meer 
(Psalm 103). Maar het sterven draagt al 
de belofte in zich van een nieuwe en 
eeuwige lente. 

We missen op deze dag dierbare men-
sen die gestorven zijn, velen waren op 
hoge leeftijd. Maar we voelden de pijn 
van het verlies, al konden we misschien 
verstandelijk begrijpen dat hun leven 
voltooid was. Anderen werden vroeg 
geplukt als een bloem in volle bloei, als 
een blad dat nog zo fris en groen was 
toen het leven nog zoveel beloftes leek 
in te houden. Hun sterven was een on-
begrijpelijk verdriet. Soms zeggen ze 
dat God het eerst de mooiste bloemen 

plukt. We gedenken hen, al deze over-
ledenen doordat hun namen openlijk 
worden genoemd of doordat onze ge-
dachten en gebeden op deze bijzonde-
re dag naar hen uitgaan. 

Dit is een dag om God te bedanken 
voor dierbare mensen die Hij op onze 
weg heeft gebracht en die veel voor 
ons betekend hebben. Wie zouden we 
zijn geweest als deze waardevolle 
mensen niet op onze weg gekomen 
waren? Dit is ook een dag om voor al 
die dierbare overledenen te bidden: dat 
moeder Maria hen bij de hand neemt, 
dat God de Vader hen thuis brengt, dat 
Hij hun het eeuwige geluk mag schen-
ken. Heer, geef hun de eeuwige rust! 

Ieder mens is uniek en een wonder. Zo 
bewonderen we een pasgeboren kind, 
zo klein, zo nieuw, nog zo veel voor 
zich. Zo bewonderen we ook een mens 
bij zijn of haar afscheid, aan het einde 
van het leven om het mooie spoor dat 
die mens heeft achtergelaten. Het le-
ven is kort, hoe dan ook. De jaren gaan 
snel voorbij. We krijgen steeds meer 
geliefde en bekende mensen aan de 
andere kant, achter de grens van de 
dood. Dit is een dag om ook daar bij stil 
te staan: Wat wil ik met de rest van mijn 
leven? Hoe zou ik zelf herdacht willen 
worden? Welk spoor laat ik zelf na? 
Dan kunnen we ooit als onze tijd ge-
komen is goed omzien en in vrede 
gaan. 

Heer, geef hun de eeuwige rust; het 
eeuwig Licht verlichte hen; mogen zij 
rusten in vrede. 

Door: Mgr. Jan Hendriks  

uit het boekje: “Van Allerheiligen tot 
Kerstmis, Bidden in tijden van afstand 
en verwachting.”  (Uitg. Adveniat 2020) 
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De Rozenkrans van Titus Brandsma

Lezend in het boekje “Van Maria Licht-
mis tot Pinksteren” raakte ik erg ont-
roerd bij het lezen van het stukje ge-
schiedenis uit het leven van Titus 
Brandsma, opgetekend door Leo Feij-
en. De titel luidt: “Oorlog en Vrede; de 
Rozenkrans van Titus Brandsma”. 

Titus Brandsma, een bevlogen Karme-
liet, die in 1942 langs de redacties van 
kranten in bezet Nederland reisde en 
iedere hoofdredacteur op het hart druk-
te: “Wijk niet voor de terreur van de na-
zi’s. Kom op voor de vrijheid van het 
woord.” Titus was pleitbezorger van de 
vrijheid en waarheid. Daarom werd hij 
opgepakt en gevangengezet in kamp 
Amersfoort van 12 maart tot 28 april 
1942. Om het verhaal kort te maken: 
Van waardeloos materiaal, zoals een 
stukje touw, een kampknoop en hout-
splinters vervaardigde hij een Rozen-
krans. Deze zou hem en zijn mede 
makkers veel kracht geven. ’s Avonds 
als het donker werd en de zware, zinlo-
ze arbeid er voor die dag opzat, kwa-
men ze bijeen. Ze zochten biddend, 
steun en troost bij elkaar én bij God. 
Een zekere Leo Sigmund, nog een 
vroegere kennis van Titus, zat ook in 
het kamp. Ook daar hadden zij weer 
goed contact. 

Op 20 april, de verjaardag van Hitler, 
werden er gevangenen vrijgelaten. In 
kamp Amersfoort was dat onder andere 
Leo Sigmund. Op de appelplaats na-
men ze afscheid van elkaar. 

Titus zei: “Ik heb nog wat voor jou”. Hij 
overhandigde Leo de Rozenkrans om 
deze te bewaren. De zoon van Leo, 
Theo Sigmund, heeft hem later in zijn 
bezit gekregen om deze te bewaren. 

Titus kwam niet vrij. Hij werd van kamp 
Amersfoort overgebracht naar Scheve-
ningen en daarna op transport gezet 

naar Dachau, alwaar hij op 26 juli 1942 
stierf. 

Een aantal jaren na de oorlog mocht 
Leo Feijen de Rozenkrans lenen om 
een toespraak te houden op de vierde 
mei bij de dodenherdenking. Wat Leo 
daar verhaalde maakte diepe indruk op 
de vele aanwezigen. Enkele minuten 
was het doodstil. 

Ik heb het stukje meerdere malen gele-
zen en telkens weer raakte ik er op-
nieuw door ontroerd. 

Ja, zo kan het gebeuren dat onder be-
paalde omstandigheden, schijnbaar 
onbenullige wegwerpartikelen ineens 
waarde en betekenis krijgen. De moeite 
waard worden, ergens toe kunnen die-
nen. Voor Titus Brandsma was dit een 
simpel stukje touw, een kampknoop en 
houtsplinters, alwaar hij een gebeds-
snoer, een Rozenkrans van wist te ma-
ken. Deze Rozenkrans werd voor hem 
en zijn mede makkers een bron van 
onschatbare waarde in die donkere, 
bange dagen van 1940 – 1945.  

 

Corrie Bloks – van der Maeden 
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Wijsheid en Verwarring 

In brieven aan Efeziërs, Timothiërs en 
Colossenzen schrijft Paulus uitgebreid 
over de wereld der engelen. In Open-
baring maakt Johannes duidelijk dat de 
macht over de wereld in handen is van 
God en Christus, en via engelen wor-
den geheimen aan mensen onthuld. Ik 
zet even wat op een rijtje: 

Christus is als eerstgeborene, het beeld 
van de onzichtbare God. Door Hem 
heeft God alles geschapen: het univer-
sum, de sterrenstelsels, de planeten, 
de aarde met alles erop en eraan.  

Engelen zijn onzichtbare wezens, die 
invloed en gezag kunnen uitoefenen op 
mensen. Het zijn boodschappers, god-
delijke energie straalt van hen af. Zij 
brengen wijsheid, liefde en licht naar 
mensen toe. Er wordt gesproken over 
beschermengelen, aartsengelen, che-
rubijnen en serafijnen. 

Paulus heeft een helder inzicht in de 
ordening van de engelenwereld. Wij, 
mensen, hebben beschermengelen, die 
ons bemoedigen en in contact brengen 
met Gods liefde. Paulus onderscheidt 
de engelenwereld van Christus en de 
engelenwereld van Lucifer. Lucifer is de 
tegenpool van Christus. De wereld van 
Christus weerspiegelt: wijsheid, eer-
bied, liefde en aandacht. De wereld van 
Lucifer weerspiegelt: verwarring, 
macht, eigenbelang, en vernietiging. 

De strijd tussen de beide engelenwe-
relden wordt op aarde uitgevochten: 
verwarring, macht, eigenbelang en ver-
nietiging versus wijsheid, eerbied, liefde 
en aandacht. De mens, beschikkend 
over vrije wil, kan met zijn keuze tussen 
goed en kwaad, de wereld in vuur en 
vlam zetten. 

Door in te zetten op verwarring, macht, 
eigenbelang en vernietiging, speelt de 

mens Lucifer volledig in de kaart. Doch 
als mensen ruim baan maken voor 
Christus, kan Lucifer op een houtje bij-
ten. De wereld van wijsheid, eerbied, 
liefde en barmhartigheid zal het uitein-
delijk winnen. 

Ik denk, wanneer Lucifer te zijner tijd 
capituleert, het Einde Der Tijden in 
zicht komt en het eeuwig leven een 
aanvang kan nemen. Het huis van De 
Vader zal dan door iedereen bewoond 
kunnen worden. 

Als ik de wereld aanschouw met al zijn 
ellende en verdriet, met het streven 
naar verwarring, macht, eigenbelang en 
vernietiging, dan zullen er nog heel wat 
mensenlevens aan ons voorbij moeten 
gaan, voordat het doel van wijsheid, 
eerbied, liefde en aandacht bereikt is. 
Maar wat is de lengte van een mensen-
leven ten opzichte van de eeuwigheid? 

Heel vroeger werd in zeer plechtige 
hoogmissen de Latijnse hymne gezon-
gen: Christus vincit, Christus regnat, 
Christus Imperat. Christus overwint, 
regeert en heerst.  

Lieve mensen, houd goede moed. Wij 
kunnen veel betekenen met onze in-
breng van liefde en begrip, met onze 
inbreng van barmhartigheid en mede-
dogen, wij kunnen verwarring stoppen. 

Dit waren wat aantekeningen en ik 
dacht:  

"Misschien hebben we er wat aan." 

J.M. Baaij 
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Voorbij verwarring en verstarring

Over de betekenis van de christelijke 
traditie door Mgr. dr. Gerard de Korte. 
Dit artikel staat in het Benedictijns Tijd-
schrift. 

De huidige westerse samenleving 
wordt gekenmerkt door verlies van vas-
te patronen. Stabiliteit gaat verloren en 
oude vormen en structuren zijn ver-
dwenen. Oorzaak: razendsnelle ont-
wikkeling van wetenschap en techniek. 
Daarnaast groei van welvaart en betere 
scholing van mensen. Wat is waarheid? 

Godsdienstsociologen spreken over 
een crisis rond het instituut kerk. 

Wat is er tussen 1500 en 2000 in de 
westerse samenleving gebeurd? Het 
begrip ruimte en tijd is geëxplodeerd. 

In de Middeleeuwen was de aarde het 
centrum van het heelal, doch dit is in-
middels vervangen door een heliocen-
trisch wereldbeeld. Volgens de Bijbelse 
tijdrekening zou de schepping plaats-
gevonden hebben in 4004 voor Chris-
tus. De natuurwetenschappers spreken 
over een “oerknal” van 14 miljard jaar 
geleden. De waarheidsvraag wordt ook 
sterk beïnvloed door de denkbeelden 
over evolutie. 

Spiritueel gezien vindt er een verschui-
ving plaats. Voor veel hedendaagse 
mensen is niet langer God heilig en 
aanbiddingswaardig, maar krijgt de na-
tie, het volk of de schepping het pri-
maat. Bij veel christenen overheerst 
meer aandacht voor gevoel en concreet 
liefdevol leven en minder aandacht 
voor de leer en geloofszekerheden. 

Het katholieke christendom is dominant 
en wij zijn daar erfgenamen van. 

Wat bepaalt de identiteit van deze ka-
tholieke kerk en wat is de geloofsin-
houd en welke levenswijze is bepa-
lend? 

De opvolgers van Petrus bepalen dat 
de kerk universeel is wat betreft plaats, 
mensen en tijd. Wat plaats betreft: zij is 
verspreid over de gehele wereld. Wat 
mensen betreft: zij is samengesteld uit 
mensen van alle ras en klasse, alle na-
ties en talen. Wat tijd betreft: het is een 
ontwikkeling vanaf de eerste generatie 
christenen. 

De ambtelijke structuur: episcoop – 
presbyter – diaken. 

Katholiek geloven is altijd geloven in 
verbondenheid met de ambtsdragers. 

Canon van de Heilige Schrift: de Kerk 
erkent de Heilige Schrift als goddelijk 
geïnspireerd. 

De geloofsbelijdenissen: De katholie-
ke identiteit wordt bepaald door het ge-
loof dat de God van Israël in Jezus 
Christus mens is geworden en dat 
Christus de levende Heer is die zijn 
Geest zendt als een andere Helper. 

Centrale elementen van christelijk le-
ven: De tien geboden, de Bergrede, 
God beminnen en de naaste als jezelf. 
Leven in de voetsporen van Christus. 

Een weg naar de toekomst. 
We leven in een andere tijd, een tijd 
van onzekerheid, van onbehagen. Veel 
mensen verbinden traditie met be-
nauwdheid en gevaar van verstikking. 
Het is goed om onderscheid te maken 
tussen traditie en traditionalisme. Tradi-
tie vormt het levende geloof van de 
overledene. Traditionalisme is het dode 
geloof van de levenden. Traditie is een 
tochtgenoot, een gids. Dogma's zijn 
lantaarnpalen die licht op onze weg 
werpen, maar de wegen veranderen, 
het zijn snelwegen geworden. Verwar-
ring alom. Verwarring kan worden 
voorkomen door traditie te verbinden 
aan christelijke wijsheid. 
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Dit is voor de kerk een geweldige uit-
daging. Zij moet aansluiting vinden met 
de jonge mens. Zij moet wegen zoeken 
om het religieuze verlangen van men-
sen een kader te geven. Het gaat niet 
om God uit grote dogmatische formu-
les, maar om God die afdaalt, die hui-
len hoort, die lijden ziet, die nabij is in 
de mens. De God van psalm 139:  

Heer u doorgrondt mij, u peilt mij hart, u 
kent mijn gaan en staan. 

Ambtsdragers zullen heel dicht bij 
mensen moeten gaan staan. 

Ben Moussault, Jos Baaij

 

De Open Kerk 

Geweldig nieuws,…. de Mariakerk 
opent weer haar deuren op de donder-
dagochtend en middag. We zijn blij dat 
we met elkaar weer klaar kunnen staan 
om u te ontvangen. Ook de middag-
pauzediensten gaan weer van start. 
Dus loop gerust even binnen. Wij heten 
u van harte welkom. 

Van 10.00-12.00 uur voor stil moment, 
kaarsje branden of ontmoeting! 

Van 12.30-13.00 uur de middagpauze-
dienst onder leiding van een voorgan-
ger met begeleiding van orgelmuziek 
en zang. 

Van 13.00-15.00uur voor iedereen die 
even wil opladen, genieten van de 
prachtige glas-in-lood ramen.  

Tonny Barel 

 

 

Meetafelen  

Lieve mensen, het mag weer! 

Op zondag 17 oktober 2021 zijn wij 
weer gestart met meetafelen.  

Hoe kunt u meedoen? 

• Doe € 10,00 (graag gepast) in een 
dicht geplakte envelop; 

• Schrijf op de envelop Meetafelen 
en uw naam en telefoonnummer; 

• Doe de envelop in de brievenbus 
van het pastoraal centrum van de 
Mariakerk. 

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

De andere meetafelen - data zijn: 

• Zondag 21 november (aanmelden 
uiterlijk maandag 15 november) 

• Zondag 19 december (aanmelden 
uiterlijk maandag 13 december) 

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

De Werkgroep Meetafelen, 

Aafke, Betty, Irenka, Louky, Mieke en 
Rineke 
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Zinspiratie  

Het CCIV heeft voor dit seizoen weer 
een aantal lezingen gepland staan, en 
om te beginnen op 26 oktober, 11 no-
vember en 30 november. 

Alle data en locaties zijn voorlopig en 
afhankelijk van de ontwikkeling van het 
Corona-virus. De adviezen van het 
RIVM zullen gevolgd worden en er is 
steeds een maximumaantal bezoekers 

per locatie. De commissie en de ont-
vangende kerken zorgen voor een vei-
lige uitvoering van het programma. 

Het is noodzakelijk dat elke deelnemer 
zich via de website van het CCIV aan-
meldt. Als er wijzigingen zijn in het pro-
grammaonderdeel krijgt betrokkene 
bericht van het CCIV.   

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl.
  

De Gerardus kalender elke dag een beetje spirit!  

De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto: ‘elke dag een 
beetje spirit!’. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezin-
nings-teksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen. De 
kalender is bedoeld om elke dag goed 
te kunnen beginnen.  

De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door personeel 
en vrijwilligers rondom Klooster Wittem 

en kost € 8,50. De 
opbrengst van de ka-
lender komt ten goe-
de aan alle activiteiten 
die vanuit Klooster 
Wittem worden geor-
ganiseerd.  

U kunt de kalender 
bestellen bij: 

T. Grijpink, Verhoef-
laan 10, Naarden 

Tel: 694 6048

 

Terugblik op Open Monumentendag 

Op 11 september vond de Open Mo-
numentendag plaats in de Maria-kerk. 
De kerk was open voor een bezichti-
ging en de bezoekers konden luisteren 
naar orgelmuziek. 

Mede dankzij de vele vrijwilligers is het 
een mooie en sfeervolle dag geworden. 
Het publiek kon rustig in- en uitlopen, 
ook tijdens de concerten. Sommige be-
zoekers waren wel al vaak langs de 
kerk gereden maar nog nooit naar bin-
nen geweest. Dat zorgde voor ademlo-
ze momenten. 

Er was, naast de orgelmuziek, ook ge-
legenheid om een kleine tentoonstelling 
van enkele kazuifels en liturgisch vaat-
werk te bekijken. 

We hebben de hele dag door ongeveer 
150 bezoekers mogen ontvangen. 

Deze dag is zeker voor herhaling vat-
baar. 

Annelies Elfrink
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Nationale Orgeldag 2021 - Het verslag 

Op zaterdag 11 september, de Nationa-
le Orgeldag, werd het Stein-meyer-
orgel in de Mariakerk (Koepelkerk), 
Brinklaan 40 te Bussum tussen 13.00 
uur en 16.00 uur bespeeld. Medewer-
kende organisten waren: 

• Gijs Boelen, organist en componist.  

• Jos Moeke, organist van Ger.Gem. 
Elspeet (Skrabl-orgel). 

• Bas Groenewoud, dirigent/organist 
van de Sint Jansbasiliek te Laren 
NH en dirigent van de Sint Vituspa-
rochie te Blaricum. 

Elke organist speelde 30 minuten. Na 
iedere orgelbespeling was er gelegen-
heid om het orgel en de kerk te bezich-
tigen. Hoewel de toegang gratis was, 
konden de bezoekers een klein bijdra-
ge achterlaten in een mandje achter in 
de kerk.  

De opkomst was redelijk goed, ca. 120 
bezoekers tijdens de hele orgelbespe-
ling. 

De opbrengst van deze “deurcollecte” 
was € 195,-.  

Conclusie 

Zoals vorig jaar, vinden wij dat het een 
geslaagd evenement is geweest dank-
zij het verschillende repertoire van de 
organisten: Gijs Boelen met de licht 
klassieke orgelmuziek, eigen composi-
ties en de ontroerende stukken uit Ara-
bisch Luik; Jos Moeke met o.a. de ver-
rassende Toccata van Albert Renaud 
en tenslotte, Bas Groenewoud die 
steeds weer de zachte klanken en daar 
tegenover soms de lage stemmen van 
het pedaal liet horen. 

Ca. 120 mensen hebben op deze Nati-
onale Orgeldag deze orgelbespelingen 

bijgewoond, waaronder kleine kinderen 
die rustig naast hun ouders zaten en 
naar de muziek luisterden. Ook men-
sen die binnenliepen om dit Rijksmo-
nument te bezichtigen genoten ter-
loops! In het algemeen een zeer en-
thousiast publiek in de kerk!!!  

Dank aan de PR van de Nationale 
Ogeldag Organisatie, Bus-
sum/NaardensNieuws, verschillende 
websites, de aanwezigheid van het 
spandoek en mededelingen via de ka-
nalen van de parochie Mariakerk en 
Joke die de programmaflyer afdrukte. 
Dank ook aan Drukkerij Walden die de 
posters en het spandoek gedeeltelijk 
sponsorde. Dank ook Marcel van den 
Tol die een opname van het concert 
heeft gemaakt! 

Erg belangrijk was de bijdrage van de 
‘Gastvrij Mariakerk’ vrijwilligers die 
aanwezig waren om dit allemaal in 
goede banen te leiden. Dat was ook te 
danken aan een eerder overleg met de 
vrijwilligers, een goed draaiboek en 
gewoon het houden aan de afspraken. 
Op het moment zelf kan er af en toe 
iets verkeerd gaan maar in het alge-
meen is de dag en dit evenement goed 
verlopen.  

Hartelijke dank aan iedereen die mee 
heeft gedaan aan deze Nationale Or-
geldag 2021.  

Namens alle vrijwilligers, 

Lillian Mulder 
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Start van de Cantatediensten 

Wilhelminakerk 24 Oktober 16:00 uur 
Cantatedienst ‘Choral Evensong’ 

Ds. Leendert van der Sluijs  
Vocaal ensemble Voices o.l.v. Piet 
Philipse  
Bram Brandemann  

In Oktober starten de Cantatediensten 
in Bussum weer en hopelijk weer met u 
in de kerk i.p.v. achter de televisie. Op 
24 oktober is de eerste Cantatedienst 
een Choral Evensong volgens de An-
glicaanse traditie. De muziek speelt 
een belangrijke rol in de Choral Even-
song en hiervoor is een koor nodig dat 
affiniteit heeft met kathedrale koor-
muziek. Ook is een organist nodig en 
een zingende voorganger. De hymns 
(koralen) worden samen met alle aan-
wezigen gezongen. Maar wat is nu ei-
genlijk een Choral Evensong? Het is 
eigenlijk een eeuwenoude liturgie en is 
een vorm van getijdengebed en ont-
worpen tijdens de Engelse Reformatie 
in de zestiende eeuw. De wortels van 
de getijden liggen in de vroege kerk. 
Het dagelijks gebed van de eerste 
christengemeenten was ontleend aan 
de joodse tempeldienst in Jeruzalem. 
De psalmen namen een belangrijke 
plaats in. Het zogenaamde getijdenge-
bed kreeg een vaste vorm in de kloos-
ters en kende acht verschillende ge-
bedsmomenten verspreid over de dag, 
zoals de vespers (aan het begin van de 
avond) en de completen (voor het sla-
pen gaan. Deze kloosterlijke vorm van 
dagelijks gebed werd in Engeland in 
het jaar 597 geïntroduceerd door Au-
gustinus van Canterbury. Aartsbis-
schop Thomas Cranmer ging vervol-
gens aandacht besteden aan vernieu-
wing van de liturgie. Hij voerde de 
volkstaalliturgie in. Het Latijn moest dus 
vervangen worden door het Engels. In 
de Evensong zijn de getijden ‘vespers’ 

en ‘completen’ samen één vie-ring. Zo 
komt het dat in de nieuw ontworpen 
Evensong zowel het Magnificat (de lof-
zang van Maria) uit de vespers klinkt, 
als het Nunc dimittis (de lofzang van 
Simeon) uit de completen. Naast de 
lezingen van die zondag is er een mo-
ment van bezinning (overdenking) en 
de geloofsbelijdenis. Wees welkom al-
lemaal. 

Cantatedienst 21 November Wilhel-
minakerk 16:00 uur 

Andries Knevel 
Vocaal ensemble Voices en Wilhel-
minaconsort o.l.v. Piet Philipse 
Wybe Kooijmans orgel  

In de kerkelijke traditie is deze zondag 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Het is ook de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, dat begint met Allerheili-
gen en Allerzielen en eindigt met deze 
zondag die ook wel Christus Koning 
wordt genoemd, verwijzend naar de 
wederkomst van Christus en dat hij zal 
regeren tot in eeuwigheid. Het is ook de 
zondag waar het Gloria voor het laatst 
wordt gezongen in het lopende kerkelijk 
jaar. Het zal dan vandaag ook meerde-
re malen uitbundig klinken, in het ope-
ningslied in een speciaal voor Voices 
en het Wilhelminaconsort geschreven 
arrangement, samen met het Heilig, 
heilig, heilig. De psalmlezing is Psalm 
93, “de Heer regeert” en uiteraard is de 
evangelielezing de gelijkenis van de vijf 
wijze en de vijf dwaze meisjes uit het 
Mattheus evangelie, waar Bach zijn 
Cantate op baseerde. Deze Cantate-
dienst is tevens de afsluiting van een 
jaarlijkse cyclus die begint met de Ad-
vent en Kerstmis, via Pasen en Pink-
steren. De kerkelijke kleur is hier nog 
groen. Vanaf volgende week begint met 
de adventstijd, (een tijd van inkeer en 
bezinning met de kleur paars), de cy-
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clus opnieuw. Het Gloria wordt opnieuw 
ingezet tijdens Kerstnacht.  

Cantatedienst 19 December Wilhel-
minakerk 16:00 uur 

A Festival of Lessons and Carols 
Vocaal ensemble Voices 
Bram Brandemann orgel 

In 2019 was het de laatste keer dat wij 
samen met u A Festival of Lessons and 
Carols konden vieren. Van Advent naar 
Kerstmis in de Cantatedienst. Samen 
luisteren naar de lezingen van Advent 
naar kerst omgeven door bekende 
kerstliederen om mee te zingen en 

Kerstmuziek uit alle eeuwen om naar te 
luisteren in een sfeervol ingerichte Wil-
helminakerk. De liturgie is zoals u ge-
wend bent een vorm van lezingen die 
van het oude testament voeren naar de 
evangeliele-zingen uit Lucas. Uiteraard 
staat de muzikale keuze volledig in het 
teken van de lezingen. Als koor is het 
een feest om dit samen met u te kun-
nen doen. U bent allen van harte wel-
kom om (hopelijk) ook weer te mogen 
meezingen en graag uitbundig, wij zul-
len dat in ieder geval doen. 

Piet Philipse

 

Vier mee met de Friezenkerk in Rome 

Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de 
eucharistieviering vanuit de Friezenkerk 
in Rome uit. U kunt thuis meevieren 
met de gemeenschap in de kerk aan de 
rand van het Sint-Pietersplein. Een 
unieke mogelijkheid om u even verbon-
den te voelen met deze bijzondere Ne-
derlandse gemeenschap in het centrum 
van de wereldkerk. 

Op zondag 31 oktober zal Antoine 
Bodar, rector van de Friezenkerk, om 
10.00 uur voorgaan in de eucharistie-
viering in deze mooie kerk, die een ge-
schiedenis heeft die teruggaat tot de 
achtste eeuw. Voor Nederlandse pel-
grims en bezoekers is het een plaats 
van ontmoeting en bezinning. In de af-
gelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend 
gerestaureerd. Maar om deze plek in 
Rome voor de lange termijn te behou-
den blijven er verbeteringen nodig. 
Stichting Vrienden van de Friezenkerk 
zet zich hiervoor in. We willen u vragen 
om ons daarbij te helpen. 

 Antoine Bodar: “Een bezoek aan de 
Friezenkerk is voor veel Nederlanders 
een van de hoogtepunten van hun ver-

blijf in Rome. Met de steun die we van-
uit Nederland ontvangen kan dit bede-
huis in het hartje van Rome blijven be-
staan.” Foto: Margot de Jong. 

Sluit u aan bij de Vrienden van de Frie-
zenkerk door u aan te melden via 
www.friezenkerk.nl/vrienden. De mini-
male donatie is € 25,- per jaar, of steun 
de stichting met een eenmalige gift: 
scan de QR-code en doneer recht-
streeks.  

 José Sluiter 
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De digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten 

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de 
adventsretraite 2021. De retraite gaat 
op zondag 28 november van start en 
loopt tot zaterdag 25 december. Het 
is de vijftiende digitale retraite van de 
jezuïeten. De retraite is geschreven 
door jezuïet Jan Stuyt. 
 
Deelnemers aan de digitale retraite 
krijgen dagelijks een gebedsmail met 
Bijbelteksten, meditatieve vragen, ci-
taten en technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke reis om 
het mysterie van Kerst intenser te be-
leven. 
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij 
schreef: “De decembermaand is voor 

veel mensen een drukke periode. Een 
echt feest is iets waar je naar uitkijkt: 
laat je niet overvallen door Kerstmis. 
De digitale retraite geeft je de kans 
om je voor te bereiden op dit feest. 
Een kwartier per dag is genoeg. Laat 
je vier weken inspireren door Bijbelse 
woorden: hoop, verwachting, licht, 
Vredevorst, dageraad. God komt bij 
mensen op bezoek als zij zich daar-
voor openstellen.” 
 
U kunt zich voor deze gratis digitale 
retraite inschrijven via 
www.ignatiaansbidden.org. 
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Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

7 Kerst 19 november 10 december 

1 Kerkbalans 1 januari 21 januari 

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

 

 

 

 

 

Concertagenda 
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A Festival of nine Lessons and Carols 

 

12 December 19:00 uur  

Mariakerk te Bussum 

 

 

Door Mary’s Voices o.l.v. Karin Kuijper 

Orgel: Wybe Kooijmans 
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Liturgisch rooster 

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 

maandag 1 november     

Vitus 19:00 uur Allerheiligen Pastoor M. Costa 

dinsdag 2 november     

Maria 19:30 uur Allerzielen M. Potjer 

Vitus 19:00 uur Allerzielen Pastoor C. Fabril 

zaterdag 6 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 7 november  -  32e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 13 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 14 november  -  33e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 20 november     

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Sinterklaasintocht   

zondag 21 november  -  Christus Koning   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 27 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 28 november  -  1e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 
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maandag 29 november     

Maria 19:30 uur Adventoverweging (onder voorbehoud) Parochianen 

zaterdag 4 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 5 december  -  2e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Gezinsviering  Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

maandag 6 december     

Maria 19:30 uur Adventoverweging (onder voorbehoud) Parochianen 

zaterdag 11 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 12 december  -  3e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

maandag 13 december     

Maria 19:30 uur Adventoverweging(onder voorbehoud) Parochianen 

zaterdag 18 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 19 december  -  4e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
 

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

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

• 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 

Red Jezus van de afvalhoop 

Tijdens onze vakantie bezochten wij 
Museum Vaals. Museum Vaals is in 
2013 in Brunssum gestart met haar ac-
tie Red Jezus van de afvalhoop. Dit 
initiatief van eigenaar Gert de Weerd is 
het resultaat van zijn verzamelwoede. 
De Weerd verzamelt al vijfendertig jaar 
heiligenbeelden. Zijn collectie omvat 
ruim zeshonderd verschillende. In 
Vaals heeft hij ruim tweehonderd beel-
den uitgestald in de voormalige kapel 
van Eschberg. De overige zijn opgesla-
gen in depot. Daarnaast bezit De 
Weerd een uitgebreide verzameling 
devotionalia, met onder meer kruis-
beelden, wijwaterbakjes en rozenkran-
sen. 

Met enige regelmaat zijn inzamelingen 
gehouden en dat vormt nu een enorme 
verzameling, die in een leegstaande 
kerk is gesorteerd, schoongemaakt en 
gerestaureerd. Inmiddels is de kapel in 
Vaals het Museum Vaals en het was 
voor ons in onze vakantie een bijzonder 
uitje! Op de website zullen we er een 
artikeltje aan wijden waar veel foto’s bij 
kunnen. Als u naar Zuid-Limburg gaat, 
is een bezoekje zeker de moeite waard. 

Blijkbaar is veel huisdevotie, zoals Je-
zus aan het kruis, heiligenbeelden, wij-
waterbakjes, rozenkransen, religieuze 
schilderijen, bijbeltjes en missalen etc. 
uit de huiskamer verdwenen en op zol-
der, in de schuur of kelder beland. Om 
zo veel mogelijk van dit cultureel erf-
goed te bewaren voor komende gene-
raties is deze grote inzamelactie door 
Museum Vaals gestart. 

Nu kunnen wij ons voorstellen, dat ook 
in de Mariakerk op zolder devotionalia 
liggen die, als ze zijn schoongemaakt 
en opgeknapt, de moeite waard zijn om 
te exposeren. Vandaar de oproep aan 
mensen die het leuk vinden om er mee 
aan de slag te gaan. 

De eerste stap is ze weer zichtbaar 
maken. Daarna kunnen we besluiten 
wat te doen. Tijdelijk of permanent ex-
poseren of misschien wel doneren aan 
Museum Vaals. 

Doet u mee? Dan graag even een be-
richt aan het secretariaat. 
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Allerzielenviering – dinsdag 2 november 19:30 

Elk jaar worden op 2 november, de dag 
van Allerzielen, de familieleden van pa-
rochianen uitgenodigd die in het voor-
gaande jaar zijn overleden. 

De laatste jaren is door Mary’s Voices 
het requiem van Fauré gezongen. Deze 
viering kreeg daarmee ook het karakter 
van concert zoals destijds door de or-
gelstichting was geïnitieerd. Op het 
moment van uitkomen van de Klank-
kleur, gaan we er van uit dat we de Al-
lerzielen viering gewoon doorgang 
kunnen laten vinden. Niet alleen fami-
lieleden van de overledenen van het 
afgelopen jaar zijn welkom, andere be-
langstellenden zijn ook van harte wel-
kom, maar we vragen wel aandacht 
voor een verandering ten opzichte van 
de afgelopen jaren. 

In de viering zullen de namen worden 
voorgelezen van de overleden parochi-
anen van de Mariakerk van het afgelo-
pen jaar. Die namen hoeven niet te 
worden opgegeven. Daarnaast is het 
mogelijk om andere dierbaren te laten 
noemen. Voor namen van overledenen 
van eerdere data vragen wij wel een 
bijdrage van € 10,00 per naam. 

De reden dat we het beleid op dit punt 
wijzigen is de reactie van veel aanwe-
zigen die het opnoemen van een haast 
eindeloze stroom aan namen te veel 
tijd vonden vragen, waardoor de oor-
spronkelijke essentie (het herdenken 
van de overledenen van het afgelopen 
jaar) onvoldoende uit de verf kwam. 

Het locatieteam heeft zich over deze 
situatie gebogen en informatie inge-
wonnen bij andere parochies en de 
suggestie om de oudere intenties tegen 
betaling te doen lijkt ons een goede 
manier om de lijst wellicht wat te bekor-
ten. Wat onverlet laat dat het mooi en 

goed is om iedereen die ons zijn ontval-
len in gebed te gedenken! 

U bent in de gelegenheid de namen 
van uw dierbaren door te geven. Deze 
namen worden dan genoemd terwijl 
kaarsen worden ontstoken. De namen 
dienen vóór 28 oktober schriftelijk te 
worden doorgegeven. Dit kan door 
middel van een briefje in de brievenbus 
van het pastoraal centrum van de Ma-
riakerk, Brinklaan 42 Bussum. U stopt 
dan € 10,= in de envelop per af te lezen 
naam. Namen aangeven per email kan 
ook 
(sec.rkmariaparochie@outlook.com). In 
dat geval maakt u € 10,= per naam 
over op bankrekeningnummer NL 02 
RABO 0372240526 onder vermelding 
van “NAMEN ALLERZIELEN”  

De herdenkingsbijeenkomst begint om 
19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 
uur. De toegang is vrij; na afloop wordt 
er geen deurcollecte gehouden, maar 
als u bij wilt dragen aan de kosten van 
de viering dan staat u dat vrij. Op de 
tafel achterin de kerk zal een mogelijk-
heid zijn om te doneren.  
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Volkskerstzang Naarden 

Wij zijn met het comité Volkskerstzang 
weer bijeen geweest om een besluit te 
nemen t.a.v. het al dan niet doorgaan 
van de Volkskerstzang 2021. Tot onze 
spijt hebben we besloten om de ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van mo-
gelijke coronabesmettingen niet te wil-
len dragen. PKN hanteert nog het drin-
gende advies van de 1,5 meter afstand 
en een evenement met vaccinatiecon-
troles past ons inziens niet bij een 

openbare Volkskerstzang waar ieder-
een welkom zou moeten zijn. Helaas, 
maar voor nu de juiste beslissing. 

We gaan er vooralsnog (weer) vanuit 
dat de Volkskerstzang in 2022 door-
gang kan vinden en wel op zondag 18 
december. Reserveert u vast deze da-
tum? 

Comité Volkskerstzang Naarden 

 

Kerstnachtmis Vituskerk 

Dit jaar zullen we op 24 december in de 
RK. St.Vitus in Naarden één kerst-
nachtmis vieren. De beide nachtmissen 
zoals we die gewend waren zijn sa-
mengevoegd tot één. De exacte tijd zult 
u kunnen lezen in de volgende Klank-
leur. Klein tipje van de sluier, De vaste 

gezangen zijn de mess Pastorale van 
W.A.Mozart die door het Ceciliakoor 
samen met orkest zal worden gezon-
gen, uiteraard zal er ook voldoende 
kerstliederen zijn voor u om mee te 
zingen. 

Piet Philipse
 

Adventsactie 

Vastenactie ondersteunt mensen in 
ontwikkelingslanden die zich inzetten 
voor een rechtvaardiger, humaner en 
welvarender samenleving. Vastenactie 
is opgericht in 1961 in opdracht van de 
Nederlandse bisschoppen. 

Solidariteit met medemensen in nood is 
een wezenskenmerk van kerkzijn. De 
projecten die Vastenactie ondersteunt, 
komen dan ook ten goede aan alle 
mensen, zonder onderscheid in geloof, 
afkomst of sekse. Ze zijn over het al-
gemeen kleinschalig, sociaalecono-
misch van aard en zoveel mogelijk ge-
richt op zelfhulp. We hebben als uit-
gangspunt dat mensen na het spreek-
woordelijke duwtje in de rug op eigen 
benen kunnen staan! 

Tijdens de adventsperiode vragen we 
via de Adventsactie aandacht voor de 

hoop. Hoop op de komst van het Licht. 
Hoop op een betere wereld. Hoop dat 
iedereen kan delen in overvloed en dat 
op een dag alle mensen een waardig 
leven kunnen leiden. Hoop is nooit 
vanzelfsprekend. Daarom vertellen we 
verhalen van mensen die met hun toe-
wijding en hun liefde een verschil ma-
ken. 

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg 
voor moeders en jonge kinderen 

“Iedere twee minuten overlijdt een 
moeder” 

In 2019 was de kindersterfte gedaald 
tot het laagste punt ooit. Bij moeders 
daalde het aantal sterfgevallen met 
meer dan een derde ten opzichte van 
1990. Het helpt dus enorm deze be-
langrijke, kwetsbare groep te steunen 
met concrete hulp en dat geeft hoop! 
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Adventsactie steunt dit jaar vier pro-
jecten die zich richten op goede, be-
reikbare zorg voor moeder en kind 
rondom de zwangerschap, de bevalling 
en de periode erna.  

Wilt u meer over deze projecten weten 
dan verwijzen we u naar de website: 
https://www.vastenactie.nl/adventsactie 

Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt 
uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Ad-
ventsactie. 

Namens De MOV commisie  
Vincent Veen 

 

Familieberichten 

 

 

Wij hebben afscheid genomen van: 

 Anna  Anthonia Alida de Groot – Hartong, 97 jaar 

 Wilhelmina Theodora Petronella van Damme – de Leeuw,  95 jaar 

 Mathilda Maria Petrus Brouwer – van de Sanden, 86 jaar 

 Carlota Bogaerts, 91 jaar 

 Johanna Vroon – de Jong, 84 jaar, Amersfoortsestraatweg 202 Huizen 

 Catharina van Hugte – de Wit, 93 jaar, Stichtse Hof Laren 

 Johanna Jansen – Mulder, 80 jaar, Goudwespmeent 81 Hilversum 

 Cornelia Koel – Bus, 96 jaar, Koekoeklaan 3 A-13 

 
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 


