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Woordje van de pastoor

Beste mensen, 

Wij zijn alweer op weg naar Kerstmis, 
na een behoorlijk moeilijk jaar voor ons 
allemaal. Wat is het snel voorbij ge-
gaan. Vorig jaar konden we Kerst in 
onze kerk slechts heel sober vieren en 
in de zomer leek alles voorbij te zijn, 
maar nu lijken wij toch weer op de rand 
van een stevige lockdown te staan. 
Terwijl wij ons een weg door dit alles 
proberen te banen is het belangrijk dat 
wij nooit uit het oog verliezen waarom 
wij doen wat we doen en zijn wie we 
zijn als christenen: de Blijde Boodschap 
van Jezus Christus uitdragen door de 
gezondheid en het welzijn van onze 
gemeenschap te verbeteren en goed te 
zijn voor elkaar. 

Dagelijks horen of zien wij de nieuws-
berichten over toenemende gevallen 
van Coronabesmetting, aanvullende 
maatregelen om blootstelling te beper-
ken, en zorgen over onze eigen ge-
zondheid en het welzijn van onze naas-
ten. Dit kan ons een beetje angstig ma-
ken! Toch zijn wij een volk van HOOP, 
gegrondvest in het geloof dat God altijd 
bij ons is. Ik wil jullie juist vandaag in 
deze moeilijke tijden herinneren aan dit 
onwankelbare grondbeginsel van ons 
katholieke geloof. 

Laten wij nooit uit het oog verliezen dat 
ons uiteindelijke doel het eeuwige leven 
is; om op een dag van Gods leven en 
eeuwige liefde te genieten. Die liefde 
wordt zelfs in dit leven ervaren wanneer 
wij in tijden van ziekte met mededogen 
worden verzorgd en wij op onze beurt 
agenten worden van Gods liefde wan-
neer wij anderen kunnen helpen. Dus, 
wat kunnen wij doen? Ik stel voor dat 
we drie dingen dieper overwegen die 
met het christen-zijn te maken hebben: 
bidden, luisteren en reageren. 

Bid het gebed tot de Heilige Geest, ons 
door Paus Franciscus toegestuurd. 
Luister naar je medemensen wanneer 
zij hun hart proberen te luchten. Rea-
geer met liefde, mededogen en kijk wat 
je voor hen kunt doen. 

Het gebed zal ons gronden in het besef 
dat wij in de eerste plaats niet alleen 
zijn. Zelfs als niemand anders ons 
schijnbaar hoort, hoort God ons altijd. 
Het herinnert ons eraan dat de echt 
belangrijke dingen in het leven groter 
zijn dan wijzelf, en dat wij onze trots 
opzij moeten zetten om ons te concen-
treren op wat écht belangrijk is in het 
leven. 

Ik wens jullie en al jullie dierbaren Zalig 
Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar. 

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril   
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Van de bestuurstafel

De decembermaand is altijd een bij-
zondere maand zowel kerkelijk als 
maatschappelijk. Gezelligheid zou de 
boventoon moeten voeren maar we 
leven in wat bittere tijden met het coro-
navirus nog sterk in ons midden. 

Toch laten wij ons niet van de wijs 
brengen en vieren op gepaste wijze 
onze feesten met als hoogtepunt 
Kerstmis, de geboorte van het kind Je-
zus in de stal van Bethlehem. Er was 
voor Hem geen plaats in de herberg 
maar slechts in een stal met wat hooi. 
Als we dan denken aan al die mensen 
met kinderen, die op de vlucht zijn voor 
een beter bestaan en geen fatsoenlijk 
dak boven hun hoofd hebben, dan 
schamen wij ons diep voor onze rijk-
dom en overvloed. 

Het parochiebestuur heeft besloten om 
dit jaar de kerstcollecte met een aan-
vullend bedrag van het parochiebe-
stuur, te besteden aan de actie Kin-
deren in Nood Bussum. Zij hebben de 
expertise in huis om het bedrag, dat wij 
later bekend zullen maken, goed te be-
steden. U zult nog een artikel in deze 
klankkleur aantreffen met meer bijzon-
derheden. 

De noodtelefoon is lange tijd in han-
den geweest van Ans Baaij. Het is een 
grote belasting om altijd de noodtele-
foon bij je te moeten hebben “voor het 
geval dat”. Het parochiebestuur heeft 
derhalve besloten dat wij afstappen van 
de noodtelefoon. Wij gaan over naar 
een systeem waarbij in 
nood/spoedgevallen, op tijden dat het 
secretariaat bereikbaar is, het nummer 
(69 31 591) van het secretariaat gebeld 
kan worden. Buiten die tijden kunt u 
altijd pastoor Carlos bellen op zijn mo-
biele nummer (06 270 787 77). In de 
parochiewijzer ziet u beide nummers 
vermeld staan. 

Actie Kerkbalans 2021 en 2022 
Misschien heeft u voor 2021 nog niet 
uw gezinsbijdrage overgemaakt, het 
kan nog steeds. Over het afgelopen 
jaar zijn wij wederom door corona veel 
inkomsten misgelopen, door minder 
kerkbezoek en minder geld in de schaal 
en bus achter in de kerken. Uw extra 
bijdrage is dus van harte welkom. Mo-
gen wij net als vorig jaar weer op u re-
kenen? 

De actie Kerkbalans 2022 gaat in janu-
ari weer van start maar daarover meer 
in het volgende nummer van Klank-
kleur. 

Synodale – Synode 
In deze Klankkleur treft u een artikel 
aan dat in het Katholiek Nieuwsblad 
van 22 oktober is verschenen van de 
hand van plebaan Michel Hagen pr. Het 
is een overweging die het doel en de 
betekenis van deze synode duidelijk 
maakt. Het parochiebestuur zal voor 
onze beide kerken op maandag 31 ja-
nuari 2022 een avond organiseren 
waarbij u kunt luisteren en meepraten 
over de Kerk nu en in de toekomst. Wij 
zullen vragen beantwoorden zodat de 
bisschoppen een indruk krijgen over 
wat er onder de gelovigen leeft. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda.  
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Maandag 31 jan. van 19.30 uur – 
22.00 uur in de Sloep. Iedereen is 
van harte welkom! 

Wij zullen tijdig leesmateriaal over de 
synode op de site en achter in de kerk 
beschikbaar stellen voor u als parochi-
aan, zodat u zich kunt voorbereiden op 

de 31ste januari. In de tussentijd zal het 
gebed tot de H. Geest worden gebeden 
in iedere H. Mis voor het welslagen van 
de synode.  

Zalig kerstmis en gezegende feestda-
gen! 

Het parochiebestuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring Bisschoppen van 1 december 2021 

De Nederlandse bisschoppen hebben 
besloten de coronamaatregelen voor 
de Rooms-Katholieke Kerk uit te brei-
den. Dit in verband met de huidige ont-
wikkelingen op het gebied van de coro-
napandemie. In de R.-K. Kerk wor-
den voorlopig na 17.00 uur geen vie-
ringen gehouden en dit geldt ook 
voor Kerstmis. 

Dit besluit gaat per direct in en betreft 
zowel vieringen als andere kerkelijke 
bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 
uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten 
zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkom-
sten of parochiebestuursvergaderingen. 
Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard 
wel digitaal worden georganiseerd. 
Avondvieringen op weekdagen en za-
terdag worden zodanig vervroegd dat 
ze om 17.00 uur afgelopen zijn. On-
danks dat het kort dag is wordt de pa-

rochies gevraagd dit zo mogelijk al uit 
te voeren voor de vieringen van het 
komend weekend. 

Anderhalve meter 

De bisschoppen hebben de anderhalve 
meter maatregel, die inmiddels een 
wettelijke verplichting is geworden, al 
eerder ingevoerd. In kerken waar meer 
mensen worden verwacht dan de ca-
paciteit van het kerkgebouw op ander-
halve meter toelaat wordt opnieuw een 
systeem van reserveren ingevoerd. 

De verplichting tot het dragen van een 
mondkapje bij verplaatsingen blijft ge-
handhaafd. Daarnaast blijven de ba-
sisregels gelden op het gebied van hy-
giëne, ventilatie en thuisblijven bij 
klachten. Ook de eerdere afgekondigde 
regels voor het zingen blijven voorlopig 
gehandhaafd.



   
6 

 

  

Pastoor Michi Costa 90 jaar en 60 jaar priester 

Als je niet beter wist zou je denken dat het een grootvader is met zoon en twee 
kleinzonen. Misschien voelt het zo ook wel een beetje. 

 

Van links naar rechts: De kapelaans Andrea Geria en Mikel Palić, dan de jubilaris 
Pastoor Michi Costa. Helemaal op rechts, Pastoor Carlos Fabril, die een ongelooflijk 
grote taart had gebakken die, zo te zien, al behoorlijk is geproefd. 

Pastoor Costa: nogmaals van harte gefeliciteerd! 

Geloven … 24/7

De geloofsverdiepingsavonden zijn een 
groot succes. Met veel vreugde lezen 
parochianen samen het Compendium 
van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk. Steeds weer weten de parochia-
nen zich te laten inspireren door het 
prachtige katholieke geloof. 

De datum van de volgende avonden 
zijn: zondagavond van 19.30 uur tot 
21.00 uur in de parochiezaal van de 
Vituskerk Naarden. 

Zondag 30 januari, 27 februari en 27 
maart. 

Uw aanwezigheid doet ertoe. We ver-
welkomen graag ook nieuwe deelne-
mers. Leeftijd speelt geen rol. De struc-
tuur is zo opgezet dat iedereen op elk 
moment zo kan aansluiten. Deelname 
verplicht tot niets en niemand is ver-
plicht om elke bijeenkomst bij te wonen. 
Het is leerzaam en ook gezellig een 
kijkje te nemen. Je wordt er een rijker 
mens van en je leert ook zo je mede-
parochianen kennen. 

Tot ziens,  

Pastoor Carlos, Rita en Pieter Pouw 



   
7 

 

  

Adventsoverwegingen

De in de Klankkleur van juni 2021 on-
der voorbehoud aangekondigde Ad-
ventsoverwegingen van 29 november, 
6 en 13 december gaan helaas niet 
door. 

Onze werkgroep, die deze Advents-
overwegingen altijd voorbereidt, heeft 
onlangs in een vergadering besloten 
dat door een korte voorbereidingstijd 
het niet mogelijk is deze gebedsmo-
menten op een goede manier vorm te 
geven. Bovendien was het een over-
weging dat door de weer toenemende 
coronabesmettingen het risico van af-
zeggen van de Adventsoverwegingen 
op het laatste moment groot was. Dat 

zou zonde zijn van alle inspanningen 
en voorwerk dat er voor de groep toch 
aan vast zit. Een derde overweging 
was dat het aantal aanwezigen bij de 
overwegingen óók vanwege die coron-
apandemie misschien wel heel gering 
zou zijn. Dat laatste argument was niet 
de voornaamste reden want u weet: 
“waar er twee of drie in Mijn Naam bij-
een zijn, daar ben Ik in hun mid-
den”….., tóch heeft die reden meege-
speeld. 

Martha van Eijden, Til van Overbeek, 
Aafke Verheijen, Lia van der Flier, Ma-
rieke Middelhoff 

 
 

Nieuwjaarsdag feest van Maria, moeder van God

Waarom Maria eren?  

Op de eerste dag van het jaar wordt het 
hoogfeest gevierd van Maria de Moe-
der van God. Hiermee wordt het octaaf 
van Kerstmis afgesloten en bidden we 
om zegen en voorspraak voor een jaar 
dat begint. Natuurlijk gaat het er vooral 
om dat Jezus is geboren. ‘Ik verkondig 
U een vreugdevolle boodschap’, zingen 
de engelen in de kerstnacht. ‘Heden is 
U een Redder geboren’, zo gaat het 
verder. Het is dus om Jezus’ geboorte 
dat het kerstfeest wordt gevierd, maar 
we kunnen niet vergeten dat Hij een 
moeder heeft uit wie Hij geboren is. 
Zonder moeder geen Zoon! Ook over 
haar gaat het Kerstfeest: want door 
haar is God werkelijk mens geworden 
en heeft Hij de menselijke natuur aan-
genomen. Maria was niet een passief 
instrument, geen willoze pop of een 
soort draagmoeder, maar de Heer heeft 
haar gevraagd en zij heeft toegestemd 
om de moeder van Jezus te worden. 
God de Vader heeft het menselijk ge-

slacht niet willen verlossen buiten de 
mensen om, maar Hij heeft de uitzon-
derlijke, unieke medewerking gezocht 
van een mens, een vrouw. 

Paus Franciscus heeft het al eens zo 
gezegd in deze of soortgelijke bewoor-
dingen: Maria is belangrijker dan alle 
priesters en bisschoppen en de paus bij 
elkaar. En zo is het! Binnen de Kerk 
staat Maria bovenaan: zij is de eerste 
gelovige. Door haar ja-woord werd zij 
de moeder van God. Door wat zij deed 
kon Jezus ter wereld komen om Zijn 
werk te voltooien. Daarom vieren we tot 
besluit van het Kerstoctaaf een hoog-
feest ter ere van Maria. Maria, Moeder 
van God: alle feesten van Maria heb-
ben hiermee te maken, staan erop ge-
richt of komen eruit voort. Maria heeft 
op een unieke wijze - die aan geen an-
dere mens op aarde is gegeven of ooit 
gegeven zal worden- meegewerkt aan 
onze verlossing. Op de eerste plaats 
door haar ‘ja’ tot God - ‘Mij geschiede 
naar Uw woord’- en vervolgens doordat 
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zij dit ‘ja’ tot God steeds weer heeft 
herhaald, ook onder het kruis, waar zij 
stil stond te treuren. Zij heeft dit vol-
bracht al heeft het haar zeker veel pijn 
en moeite gekost. 

We moeten allemaal wel eens moeilijke 
beslissingen nemen, ‘ja’ zeggen tegen 
zaken die we niet goed overzien. We 
worden allemaal geconfronteerd met 
moeilijke consequenties van onze keu-
zes en met leed en tegenslag die ons 
overkomen, soms als een donderslag 
bij heldere hemel. Ook wij kennen ver-
driet en zorgen om kinderen en andere 
dierbaren. Maria is een moeder, zoals 
er velen zijn. Zo staat Maria heel dicht 
bij ons. Het is dus geen wonder dat we 
naar Maria kijken en om haar voor-
spraak bidden en dat er over de hele 
wereld ter ere van Maria zoveel kaars-
jes worden opgestoken en dat er zo 
veel Maria-bedevaartsplaatsen zijn. We 
moeten Maria daarbij niet te zeer op 
een voetstuk plaatsen zodat zij heel erg 
ver van ons af komt te staan. Al is zij 
Moeder van God, zij is ook heel dicht-
bij. Maria is ons door Jezus als moeder 
toevertrouwd: ‘Zie daar je moeder, zie 

daar je zoon’. De apostel onder het 
kruis staat daar namens ons allen. 

Maria is tevens een voorbeeld voor 
ons, maar niet zozeer omdat zij zulke 
bijzondere dingen heeft gedaan, maar 
omdat God aan haar grote dingen heeft 
gedaan, zoals Maria zingt in haar lof-
zang. Wat is Maria’s verdienste? Dat zij 
heeft laten doen, medewerking heeft 
verleend dat God in haar leven mocht 
komen en dat zij eenvoudig en nederig, 
klein en ontvankelijk was. Maria was 
een kleine mens, omdat zij God groot 
kon laten zijn. Wie stoer en groot is, 
eigen baas, controle heeft, zal meer 
moeten overwinnen om ruimte te ma-
ken voor God dan iemand die al klein is 
en zich niet zo enorm belangrijk voelt, 
dienstbaar leeft. Onze grootheid gaat 
voorbij. Wie groot is, is niet flexibel, kan 
niet makkelijk buigen. Wie kan buigen 
voor Gods wil? Maria kon buigen, Maria 
kon aanvaarden, Maria kon de weg 
gaan die God haar heeft gegeven en 
getoond. 

Mgr. Jan Hendriks 

(Uit: Van Allerheiligen tot Kerstmis) 

 

Advent 2021

Advent; de tijd van hoop en verwach-
ting. Toeleven naar de komst van het 
Kerstkind, opnieuw geboren. 

Veel mensen zullen in deze tijd echter 
denken: “Ik heb wel wat anders aan 
mijn hoofd.” Hun hoop en verwachting 
zijn eerder gericht op de dingen die te 
maken hebben met de huidige gang 
van zaken en niet uitgaan naar wat er 
gebeurt met Kerstmis a.s.. Jammer, 
maar zeker ook begrijpelijk. Dagelijks 
komt er via de media veel op ons af dat 
nu niet bepaald opwekkend is. In te-
gendeel! Als het om hopen gaat en 
men zou in de harten van mensen kun-

nen doordringen, dan zou men ontdek-
ken wat daar zoal in omgaat en waar 
de hoop van hen naar uitgaat: Dat Co-
rona de deur voorbij mag gaan. Dat er 
sprake mag zijn voor een veilige toe-
komst voor de kinderen. Dat men niet 
zonder werk komt te zitten wegens … 
Dat de energierekening niet zodanig 
uitpakt dat men de armoedegrens be-
reikt of erger nog. Dat allerlei zaken 
niet verder uit de hand lopen waardoor 
de chaos niet meer te overzien is. Dat 
wij elkaar eindelijk, zonder vrees, weer 
in de armen kunnen sluiten. 
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Door deze onzekere tijd, waarin we niet 
weten waar we aan toe zijn, mede door 
de nog altijd voortdurende Coronapan-
demie, zijn de verwachtingen toch al 
niet hoog gespannen. Het maatschap-
pelijke leven lijkt steeds ingewikkelder 
te worden. Een aantal ouderen, nog in 
leven, heeft de Tweede Wereldoorlog 
doorgemaakt. Zij hebben meegeholpen 
het land er weer bovenop te krijgen en 
staan nu veelal buiten spel doordat zij 
niet beschikken over digitale hulpmid-
delen. Een pijnlijke ervaring! 

Doch ondanks alles waar we nu mee te 
maken hebben, moeten we, met elkaar, 
proberen vooruit te kijken. Vooral de 
moed niet verliezen, anders zijn we 
nergens meer. Laten wij hoop houden, 
wánt: “Hoop doet leven.” Dus … 

Misschien een goed voornemen, door 
ons gemaakt in deze Adventstijd, om 
straks 2022 mee te beginnen. Moge het 
Kerstkind, opnieuw geboren, daarbij 
onze steun en toeverlaat zijn. 

Corrie Bloks – van der Maeden 

 

Synodaal luisteren

Samen op weg; dat is een min of meer 
letterlijke vertaling van ‘synodaal’. Dat 
is ook wat onze paus voor ogen staat 
met de op handen zijnde `synode’. Zo-
als je ‘synagoge’ met ‘samenbrengen’ 
kunt vertalen, ‘samenvoeging’, zo ver-
wijst `synode’ naar een ‘gezamenlijke 
weg’. 

Eigenlijk is het heel vanzelfsprekend 
dat de Kerk dit zo aanpakt: samen bid-
den, studeren, overleggen, uitwisselen, 
onderscheiden om te ontdekken waar 
de Geest op zint (Rom. 8,27), om sa-
men Hem te kunnen volgen die de Weg 
is, Jezus Christus. Toch bespeur ik her 
en der huivering; moeten we wel zo’n 

proces ingaan? Dit gevoel wordt ge-
voed door ervaringen rond het Tweede 
Vaticaans Concilie. Velen die dit heb-
ben meegemaakt zagen hoe het conci-
lie op bepaalde punten werd gekaapt 
door hen die de media gebruikten om 
het een bepaalde kleur te geven. Onre-
alistische verwachtingen werden zo 
opgeklopt dat de resultaten wel moes-
ten tegenvallen voor een aantal groe-
pen. Zou zoiets ook met deze synode 
kunnen gebeuren? 

Het lastige is dat het onderscheiden 
van de Geest geen democratisch pro-
ces is, in die zin dat de meerderheid 
beslist. De Geest kan spreken door een 
minderheid, zelfs door één stem. Denk 
aan Elia die standhield tegenover de 
Baïlprofeten (1 Kon. 20,10). Tegelijk is 
dit juist het meest democratische pro-
ces, omdat de Geest door iedere gelo-
vige kan spreken en dat ook daadwer-
kelijk doet. 

De kern van een synodaal proces is 
luisteren. Niet zomaar luisteren, maar 
biddend luisteren. Zo luisteren dat je de 
Heilige Geest kunt onderscheiden. En 
daar zit meestal het probleem. Wij heb-
ben zo snel onze eigen agenda, ons 
eigen doel, onze eigen overtuiging, en 
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daarin zitten we dan zo vast dat we niet 
open staan voor andere ideeën. Om te 
kunnen onderscheiden moet je eerst 
een heilige onverschilligheid verkrijgen. 
Dat is geen gebrek aan interesse, geen 
houding van laat-maar-waaien, het is 
openheid en ontvankelijkheid, om het 
lichte waaien, het zachte suizen van de 
Heilige Geest te herkennen, zodat je 
alert bent en de vingerwijzingen van 
God kunt opmerken. 

Toch moeten we niet naïef zijn. Zoals 
sommige theologen bij de Amazonesy-
node probeerden hun ideeën door te 

drukken, zo zal dat ook nu weer gebeu-
ren. Daarom hebben de bisschoppen 
een gebedskaart laten drukken, want 
alleen het gezamenlijk gebed van Gods 
volk onderweg zal ons helpen weer-
stand te bieden aan hen die de synode 
willen kapen voor hun doelen. Dus: 
biddend samen op weg; synodaal. 

Plebaan Michel Hagen 

(Overgenomen uit Katholiek Nieuws-
blad van 22 oktober 2021) 

 

 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo

Zaterdag 16 oktober jl. zijn we op be-
devaart geweest naar Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heiloo. We waren 
met 22 parochianen en Priester Mikel. 
In Heiloo sloten nog 4 bedevaartgan-
gers bij ons aan. Zuster Esperanza gaf 
ons een rondleiding over het Heiligdom. 
De geschiedenis van het Heiligdom 
gaat terug tot het eind van de 14de 
eeuw. In de voorhof van de genadeka-
pel bevindt zich een put met heilzaam 

water. Bij deze bijzondere put hebben 
wij een gezellige groepsfoto gemaakt.  

Ook genoten wij met elkaar van een 
goed verzorgde lunch. Na gesterkt te 
zijn door de Eucharistieviering, de boe-
teviering, de biecht en de kruisweg gin-
gen we allen met een blij hart weer te-
rug naar huis.  

Rita Pouw en Bernadette Keet 
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Allerzielen 2021

Wat een buitengewone, meelevende 
viering. Opgezet door parochianen, uit-
gevoerd door parochianen. Dit is nou 
kerk zijn, zoals het bedoeld is, barmhar-
tig, meelevend, bemoedigend, je ge-
kend weten. 

Bij de ingang heet Janny Hagen je wel-
kom en ontvang je teksten en een 
kaarsje. Bij het altaar staan Irma 
Ramaaker en Huub Baaij, zij steken 
jouw kaarsje aan en zijn, indien nodig, 
behulpzaam bij het plaatsen van je 
kaarsje op de altaartreden. 

Achter het orgel zit Wybe Kooijmans en 
ernaast staat Mary-Ann Eessar met 
haar viool. Zijn brengen ons prachtige 
muziek. 

Als de viering begint zingt het koor Ma-
ry Voices achter in de kerk: God be in 
my head and in my understanding. Ka-
rin Kuijper heeft de muzikale leiding. 
Het koor zingt op indrukwekkend wijze, 
met medewerking van de solotenor 
Vincent Spoelman, het Requiem van 
Fauré; het is muzikaal genieten. 

De viering krijgt vorm door voorganger 
Marlène Potjer en haar assistent Ans 
Baaij. De meerwaarde zit vooral in de 
benadering van de aanwezigen. Een 
droevige herdenking wordt vertaald in 
een bemoediging, een meeleven, een 
dapper doorgaan van nabestaanden. 
Achter woorden van Jezus zit altijd een 
boodschap verborgen. De voorganger 
laat het in haar overweging zien. 

Jezus zegt tegen Maria Magdale-
na: ‘Houd Me niet vast’,  

Wij mogen daarin horen: Ik ben niet 
meer de gestorven en gemartelde Je-
zus aan het kruis, maar bekijk me als 
de glorierijke Jezus uit mijn openbare 
leven. 

Dit houdt voor ons in dat we onze over-
ledene niet blijven vasthouden in alle 
marteling en droefenis van de dood, 
maar het mooie beeld vasthouden uit 
haar of zijn glorietijd. Nu voortlevend in 
het huis van God de vader. Door in de 
voetstappen van Jezus te gaan, worden 
Zijn woorden onze woorden: 

Door deze viering hoor ik mezelf tegen 
mijn overleden lief, zeggen: 

Ga maar gerust, ik zal met je mee-
gaan. 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal 
opgaan. 

Ik ben de hand die op jouw vriend-
schap wacht. 

Ik ben de wind waardoor je adem 
haalt. 

Je bent thuis. 

Marlène en Ans wisten mij te raken 
door hun welkom, de overweging, de 
schriftlezing en het gedicht: Een witte 
roos, in stilte zul je bloeien. 

Heel veel dank aan het koor Mary Voi-
ces, dirigent en solist Karin, organist 
Wybe en violist Mary-Ann en de gastte-
nor Vincent. De perfecte zang en de 
meeslepende muziek doet een viering 
boven zichzelf uitstijgen. 

Wat een prachtige ervaring. Wat kun-
nen parochianen toch veel voor elkaar 
betekenen. 

Heel veel dank. 

J.M. Baaij 
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Meetafelen  

Lieve mensen,  

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten 
we weer in “lockdown”, blijven we zo-
veel mogelijk thuis en maken we er het 
beste van. 

In november konden we helaas niet 
meetafelen. Wij vonden het niet ver-
antwoord en we appelleren aan de op-
roep van het kabinet: “Kijk wat jezelf 
kunt doen om de besmettingscijfers om 
laag te krijgen om zo de druk op de 
zorg te verminderen en blijf zoveel mo-
gelijk thuis.” 

MAAR we hopen en bidden dat we met 
kerst weer bij elkaar kunnen en mogen 
komen voor het kerstdiner. Wij denken 
al vast na over het menu, dat houdt de 
moed erin. 

Waar we in ieder geval vanuit gaan is 
dat we in 2022 weer kunnen meetafe-
len. Wij hebben de data al gepland: 

• Zondag 16 januari 2022  
(aanmelden vóór 11 januari) 

• Zondag 20 februari  
(aanmelden vóór 15 februari) 

• Zondag 20 maart   
(aanmelden vóór 15 maart) 

• Zondag 24 april   
(aanmelden vóór 19 april) 

• Zondag 22 mei   
(aanmelden vóór 17 mei) 

 

Lijkt het u leuk om met anderen te eten, 
te praten en een gezellig avond te heb-
ben, kom dan eens kijken. Wilt u deel-
nemen, meld u zich dan aan. 

Hoe? 

• 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. 

Wij hopen u allen spoedig weer te zien. 

Namens de Werkgroep Meetafelen, 
Rineke Blaauwgeers 

 

 

 

 

 

Kerstactie 2021 Stichting Kinderen in Nood

In het verleden hebben veel mensen 
van Uw parochie de Stichting Kinderen 
in Nood financieel ondersteund. Ook dit 
jaar willen wij Uw aandacht vragen voor 
twee van onze projecten. 

Door kerken en sociale diensten in 

Roemenië, Hongarije en Oekraïne is 

ons gevraagd om voedselpakken te 
sturen voor de Kerstmis. Corona heeft 
in deze landen met name onder de ar-
me mensen, grote impact gehad. Ook 
blijkt, dat vele mensen in de genoemde 
landen niet gevaccineerd zijn. Zieken-

huizen aldaar liggen vol met patiënten. 
De inhoud van deze voedselpakketten 
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zal bestaan uit o.a.: olie, meel, maca-
roni, suiker en tomaten in blik. De pak-
ketten gaan omgerekend ca. € 7.50 per 
stuk kosten. 

Daarnaast willen wij enveloppen met 
zogenaamde Merci Seeds sturen. Deze 
enveloppen bevatten groentezaden en 
een plantwijzer. 

Met de opbrengst van de zaden kan 
een gezin voor een heel jaar zelfge-
kweekte groenten eten!! Deze envelop-
pen gaan inclusief transport en per-
soonlijke overhandiging c.a. € 5,- per 
stuk kosten. 

Zou U ons willen steunen? Heel graag!! 
Maak dan s.v.p. Uw gift over op reke-
ning: NL49 RABO 0383774241 of NL73 

INGB 0006217861, ten name van: 
Stichting Kinderen in Nood Bussum, 
onder vermelding van: Kerstactie 2021. 

Wilt U meer weten van onze Stichting? 
U kunt ons vinden op onze website: 
www.kindereninnood.nl<http://www.kin
dereninnood.nl 

of volg ons op 
https://www.facebook.com/StichtingKin
derenInNood/ 

Bij voorbaat danken wij U heel hartelijk 
voor Uw steun aan deze zo noodzake-
lijke Kerstactie. 

Stichting Kinderen in Nood te Bussum

De Ark ligt in Huizen

De Ark is vanaf zaterdag 27 november 
te bezoeken is aan de steiger in de ha-
ven van Huizen. Dit is een mooie gele-
genheid voor groepen om dit cultureel 
en educatief project te bezoeken. 

Op vier verdiepingen, met een inhoud 
van 2.000 vierkante meter, loopt de be-
zoeker door een interactieve expositie 
met scenes uit het oude en nieuwe tes-
tament. Vecht met Goliath, leef als 
Noach met zijn dieren of ontdek dat 
koning Salomo meer dan 1.000 vrou-
wen had. De Ark neemt je mee op een 
reis langs de verhalen van Adam & 
Eva, Kaïn & Abel, Noach, Abraham, 
Mozes en Samson tot aan het Nieuwe 
Testament. De Boom des Levens, die 
door de hele Ark groeit, verbindt de 
verhalen en laat het geheim zien van 
het Nieuwe Testament. 

Voor de kinderen is er een speurtocht 
door de Ark en haar verhalen. Op deze 
manier komt de Bijbel echt tot leven. 

De Ark is dagelijks geopend van 10:00 
uur tot 18:00 uur en biedt een speciaal 
groepsarrangement aan.  

Prijzen:  

Volwassenen: € 12,50, kinderen t/m 14 
jaar: € 7,50 en kinderen vanaf 15 jaar 
t/m 17 jaar: € 11,00. Daarnaast is er 
een speciaal arrangement voor grotere 
groepen. 

Reserveringen en meer informatie via: 
info@arkmuseum.eu of op onze websi-
te: www.arkmuseum.eu. 

Adres: In de haven van Huizen, Mast-
spoor, 1271GL Huizen 

Wij hopen u te mogen ontvangen in 
Huizen! Met vriendelijke groet, 

Het Ark Team 
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Boekbespreking 

“Onze Vader - wat zeg je?” 

Franck Ploum, 28 pagina's, uitgever 
Berne Media, €14,90. 

Wat zeg je wanneer je het Onze Vader 
bidt? 

Het gebed Onze vader, zoals wij dat 
bidden, is van oorsprong een Joods 
gebed, want het werd al gebeden door 
de Joods Messiaanse volgelingen van 
Jezus van Nazareth, voordat er sprake 
was van Christendom, Kerk, dogma en 
gezag. 

Het zevendelige lof- en smeekgebed 
wordt per onderwerp als het ware door 
een vergrootglas gezien en in een vast 
schema besproken; iedere keer een 
Bijbeltekst, een ter overweging, een 
gebed en een tafelgebed. 

Steeds wordt er verwezen naar het 
Oude en Nieuwe testament en de Tho-
ra, de wet van Mozes verwijzend naar 
vrijheid en gerechtigheid, die de bron 
vormen van het Koninkrijk Gods. Het 
Rijk Gods dat nu stil aan het groeien is.  

De hoofdstukken SCHULD en VER-
GEVING zijn zeer aangrijpend. Er is 

geen theologische kennis nodig om dit 
fraaie boek te begrijpen.         

Wij hebben het 
Onze Vader uit 
ons hoofd geleerd 
om het overal en 
op elk moment te 
kunnen bidden. 
Nadeel is, dat je 
niet meer na-
denkt, de woor-
den komen van-
zelf. Daarom 
aandacht voor dit boek, want dan we-
ten we waar we het over hebben, als 
we spreken over: vader, hemel, uw wil, 
onze schulden, het kwade. 

Dit boek is geschreven in zeer begrijpe-
lijke taal en elk hoofdstukje heeft een 
“Ter overweging” waarin heel duidelijk 
en zonder moeilijke woorden uitleg 
wordt gegeven. 

De opdracht van het boek luidt: “Voor 
mijn moeder, die mij het Onze Vader 
leerde.”  

Ben Moussault en Jos Baaij

 
“Eindelijk volwassen” 

Auteur Frits de Lange 

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek en 
Systematische Theologie. Het boek 
gaat over de tweede levenshelft, ofte-
wel over “ouderdom”, dat een onver-
mijdelijke neergang betekent. Vat je 
ouderdom op als een leeftijdloze fase, 
of ervaar je het als een periode van 
verval? Waar dit eerste beeld een illu-
sie verkoopt, vormt het tweede een 
domper. De schrijver kiest voor een 
derde weg. 

“Ik wil met dit boek 
een voorstel doen 
voor een ander 
traject voor de 
tweede levens-
helft, dat je helpt 
om er zin in te krij-
gen.”  

Hij ziet de tweede 
levenshelft als een 
periode waarin 
nog werkelijke groei en ontwikkeling 
mogelijk is. In die tweede levensperio-
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de leren we onszelf beter kennen en 
gaan we meer relativeren, meer de be-
trekkelijkheid van veel zaken inzien en 
met dit gevoel voor betrekkelijkheid de 
wereld beschouwen, ons in te spannen 

voor toekomstige generaties en minder 
bang te zijn om te sterven. 

Ben Moussault 

(Bron: Benedictijner Tijdschrift, 224 pa-
gina’s, € 20,99)

“Als God renoveert”

Soms lees je een boek en word je en-
thousiast. Dit had ik bij het boek van 
Priester James Mellon uit Canada; 
“God renoveert”. Hij schrijft daarin hoe 
hij zijn parochie in Nova Scotia (een 
afgelegen gebied in Canada) in een 
proces van een aantal jaren renoveert 
en weer laat bloeien. Hij neemt af-
scheid van de kaartclub op maandag-
avond en begint met een verdiepings-
cursus voor gelovigen. Nu is dat niet zo 
speciaal, maar hij combineert dat met 
een gastvrijheid dat mensen echt ge-
raakt worden en bij deze katholieke 
gemeenschap willen horen en bijdra-
gen.  

Dit boek wordt ook veel in parochies 
gelezen en nu gaan we met 1000! Ka-
tholieke in Maart 2023 in Breda samen-
komen. 

Op dit moment hebben we met een 
aantal young professionals (duur woord 
voor mensen tussen de 20-35, die net 
werken) een aantal dagen ter voorbe-
reiding op deze conferentie. Wat een 

enthousiasme komt daar los en wat 
geeft dat een bevrijdende hoop.  

Kernpunt is dat de kerk die we erven, 
niet het Rijke Roomse Leven zal zijn, 
maar juist omdat 
mensen kiezen 
voor de katholieke 
gemeenschap er 
een hoge mate van 
betrokkenheid zal 
zijn. Dit vuur kan je 
aanwakkeren; mijn 
tip is dan ook om 
eens een online 
viering bij te wo-
nen; bijvoorbeeld hier: 
https://www.churchnativity.com/ of 
https://parish.stbenedict.com/live-
stream; dit zijn bloeiende katholieke 
parochies! 

Natuurlijk denken veel mensen “dit is 
Amerika”, maar ook in Nederland, bij-
voorbeeld in Nijmegen, wordt het vuur-
tje aangestoken. Dit gebeurt heel laag-
drempelig, door gastvrij te zijn en men-
sen bij de kerk te betrekken. 

 

Raad van Kerken 

Raad van Kerken Naarden, Bussum 
en Hilversumse Meent is niet meer, 
of ….. toch? 

Op 13 oktober is de Raad van Kerken 
Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 
(RvKNBHM) op 52 jarige leeftijd tijdens 
zijn laatste plenaire vergadering opge-

heven, maar aansluitend werd de op-
volger verwekt onder de voorlopige 
naam: “Levensbeschouwelijk Beraad 
NBHM”. De vergadering vond plaats in 
de Koptische St. Maria en Verenakerk 
op de kruising Laarderweg met Cein-
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tuurbaan (de voormalige RK St Jozef-
kerk).  

De St Maria en Verenakerk verwel-
komt RvKNBHM 
Namens de pastoor van de Koptische 
Sint Maria en Verenakerk, Vader She-
nouda, heet Bishoy Sorial de leden van 
de Raad van Kerken, de werkgroepen 
en andere belangstellenden van harte 
welkom. De organisatoren van de bij-
eenkomst rekenden op niet meer dan 
een twintigtal bezoekers, maar de op-
komst was zodanig dat we van de ver-
gaderkamer naar de ruime dagkapel 
verhuisden (de vroegere sacristie). So-
rial legt uit dat Koptisch afgeleid is van 
het Griekse woord voor Egyptenaar en 
dat Koptisch Orthodox niet meer en 
minder betekent dan Egyptisch Ortho-
doxe Kerk. De rite en geloofsbelijdenis 
hebben daardoor meer overeenkomst 
met de andere orthodoxe kerken (Sy-
risch-, Grieks-, Russisch- etc.) dan met 
de Roomse Kerk. Hij toont vervolgens 
een serie dia’s over de recente uitrei-
king van de Vredesboom door Samen 
Gooise Meren aan de Bussumse Politie 
vanwege hun enorme inzet tijdens de 
afgelopen coronajaren en hun stimule-
rende rol bij de versterking van de So-
ciale Cohesie in de regio. Samen Gooi-
se Meren is een lokaal initiatief dat met 
PAX jaarlijks de Vredesweek en Vre-
deswandeling organiseert. 

Eerst applaus voor de RvKNBHM 
Na de opening van de vergadering door 
onafhankelijk voorzitter Johan Vroegin-
deweij (speciaal “ingevlogen” voor deze 
eenmalige taak) en het nalopen van 
wat formaliteiten krijgt Peter Grol het 
woord. Hij reflecteert op de historische 
rol van de Nederlandse Raad van Ker-
ken (RvK), de 250 (!) lokale raden en 
onze eigen RvKNBHM. Al deze lokale 
raden werden opgericht in navolging 
van de RvK in 1968. De RvKNBHM 
verenigt alle kerkgenootschappen in 
Naarden en Bussum. Nationaal en lo-

kaal hebben de raden als taak om ge-
loofsvorming en de organisatie van ge-
loofsgemeenschappen te bevorderen, 
om samen te werken in de maatschap-
pij (diaconie) en de interreligieuze dia-
loog te bevorderen. Grol illustreert hoe 
nationaal en lokaal deze oecumenische 
samenwerking de vooroorlogse verzui-
ling effectief ontmantelde, waardoor de 
RvKNBHM zichzelf overbodig maakte. 
Oecumenische initiatieven ontstaan nu 
vanuit de basis, doordat mensen van 
verschillende kerken elkaar kennen. 
Een recent voorbeeld van zo’n “bottom 
up” proces is het ontstaan van Samen 
Gooise Meren, waarin de interreligieu-
ze dialoog nadrukkelijk werd gezocht 
door samen te werken met Synagoge, 
Moskeeën en de Humanisten. Wilbert 
van Waes en ds. Véronique Lindenburg 
waren ook actief in deze organisatie. 
Het is onvermijdelijk dat de RvKNBHM 
vandaag wordt opgeheven doordat 
geen nieuwe bestuurders werden ge-
vonden. Namens alle kerken en werk-
groepen bedankt Grol het demissionai-
re bestuur (voorzitter Wilbert van Waes, 
penningmeester Tiny Habets, adviseur 
namens het Pastores Convent ds. Vé-
ronque Lindenburg) voor hun toewij-
ding, volharding en het in gezonde 
staat nalaten van een bloeiende oecu-
mene. De dank werd vergezeld van 
een bos bloemen en een daverend ap-
plaus.  
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Peter Grol (RK Parochie Heilige Drie-
eenheid) bedankt namens alle Bus-
sumse Kerken de demissionaire be-
stuursleden van de RvKNBHM voor 
hun jarenlange inzet en doorzettings-
vermogen. Van Links naar Rechts: Pe-
ter Grol, Wilbert van Waes, ds. Véroni-
que Lindenburg en Tiny Habets. (Foto 
Pola Nasr (St. Maria en St. Verena-
kerk)) 

Waarom wordt de RvKNBHM eigen-
lijk opgeheven? 
De RvKNBHM bestaat uit een leden-
raad die jaarlijks tweemaal plenair ver-
gaderde samen met de werkgroepen 
(zoals WG Oecumenische Vieringen) 
en zelfstandige geassocieerde organi-
saties (bijvoorbeeld: CCIV, IDF, Pasto-
resconvent) en kent een Dagelijks Be-
stuur dat reglementair om de vier jaar 
ge- of herkozen wordt. Reeds enkele 
jaren bleek de vacature van secretaris 
onvervulbaar. In de loop van 2020 ein-
digt de tweede en reglementair laatste 
termijn van voorzitter en penningmees-
ter zonder kandidaten voor de opvol-
ging. Van Waes en zijn medebestuur-
ders vragen de leden om advies mid-
dels een enquête. Dit levert interessan-
te gezichtspunten, maar geen nieuwe 
bestuurders op. Het zittende bestuur 
verklaart zichzelf demissionair per 31 
december 2020, niet nadat zij een task-
force instelt om te onderzoeken hoe de 
RvKNBHM zichzelf kan opheffen met 
minimale schade aan de oecumene. De 
taskforce bestaat uit ds. Wielie Elhorst, 
Alexander Overdiep en Jan Willem 
Henfling. Half augustus verschijnt het 
advies van de “taskforce”, die de leden 
uitnodigt voor de opheffingsvergadering 
op 13 oktober. Het advies luidt: “Hef de 
RvKNBHM op, maar stel een eenvou-
dig verband voor bestaande uit be-
stuurders van de geloofsgemeen-
schappen, die voorafgaand aan het 
kerkelijk jaar de oecumenische plan-
ning en kalender doorlopen en afspra-

ken maken. Het roulerende secretariaat 
is tevens de gezamenlijke “brievenbus” 
van de kerken voor contacten met de 
burgerlijke overheid en maatschappelij-
ke organisaties.”  

De ontbinding van de RvKNBHM 
Het rapport van de task force wordt 
toegelicht door Alexander Overdiep aan 
de hand van een PowerPoint voorbe-
reid door ds. Wielie Elhorst, die de bij-
eenkomst niet zelf kan bijwonen. Voor-
afgaand aan zijn presentatie herdenkt 
Overdiep Arie Vijn (PGB) en Ellen 
Reijinga (Lutherse Gemeente) die re-
cent zijn overleden. Zij speelden de af-
gelopen decennia een belangrijke rol in 
de oecumene. Na sondering van werk-
groepen en inwinnen van stemverkla-
ringen volgt de stemming. Van de tien 
leden (kerken) stemmen 9 vóór ophef-
fing en één (de Koptische Kerk) tegen. 
De RvKNBHM is dus op 13 oktober 
2021 om 9:10 PM ontbonden.  

De RvKNBHM is dood. Leve het “Le-
vensbeschouwelijk Beraad NBHM” 

Nadat de RvKNBHM is ontbonden 
wordt de vorm van de toekomstige oe-
cumene besproken. De aanwezige 
kerkbesturen nemen het voorstel van 
de “taskforce” over en hopen de oecu-
mene laagdrempelig en simpel te gaan 
voortzetten en stimuleren. Veelbelo-
vend is dat op voorstel van verschillen-
de aanwezigen “kerken” meteen al 
wordt vervangen door “Levensbe-
schouwing”. We moeten ons breder 
opstellen. De Vrijzinnigen (Majel-
lakapel) bieden zich aan om voorlopig 
het secretariaat van het “Levensbe-
schouwelijk Beraad NBHM” op zich te 
nemen. De nabije toekomst zal uitwij-
zen of deze conceptie ook tot een ge-
boorte zal leiden. Dus ik eindig met: 
Leve het verwachte “Levensbeschou-
welijk Beraad NBHM”! 

Jan-Willem Henfling.
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Liturgisch rooster 

zondag 12 december  -  3e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zondag 19 december  -  4e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

vrijdag 24 december     

GEEN Nacht vieringen 
Een eerder op de dag opgenomen viering zal beschikbaar zijn op kerkdienstgemist.nl 

zaterdag 25 december  -  1e Kerstdag   

Maria 11:00 uur Eucharistie -  Reserveren veplicht Kapelaan M. Palić  

Maria 14:30 uur Kindje wiegen  
Vitus 9:30 uur Eucharistie - Reserveren veplicht Pastoor M. Costa 

Vitus 14:00 uur Kindje wiegen Pastoor C. Fabril 

zondag 26 december  -  Heilige Familie - 2e Kerstdag   

Maria 11:00 uur Eucharistie - Reserveren veplicht Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie - Reserveren veplicht Pastoor M. Costa 

vrijdag 31 december - Oudjaar   

Vitus 16:00 uur Oudjaar Kapelaan M. Palić  

zaterdag 1 januari - Nieuwjaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie - Reserveren veplicht Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie- Reserveren veplicht Pastoor C. Fabril 

zondag 2 januari  -  Openbaring des Heren (Driekoningen)   

Maria 11:00 uur Eucharistie- Reserveren veplicht Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie- Reserveren veplicht Pastoor M. Costa 

zondag 9 januari  -  Doop van de Heer (zondag na 6 jan)   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zondag 16 januari  -  2e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 22 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 23 januari  -  3e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 29 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
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zondag 30 januari  -  4e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 5 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 6 februari  -  5e zondag door het jaar   

Maria 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 12 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 13 februari  -  6e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 19 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 20 februari  -  7e zondag door het jaar   

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 

 

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. 

Corona update 

In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en 
dit geldt ook voor Kerstmis. 

• De anderhalve meter afstand maatregel en het mondkapje blijven nog steeds 
van kracht. 

• Indien u een viering tijdens de kerst of nieuwjaar wilt bijwonen dan moet U  
reserveren! 

• Reserveren kan op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 uur, tel.: 035-6931591 

• Indien u het sacrament van de biecht wilt ontvangen dan kunt u contact  
opnemen met pastoor Carlos Fabril 

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

• Voor meer vieringen tijdens de zondagen en feestdagen verwijzen wij ook naar 
het TV kanaal NPO 2 op de zondagen altijd om 10.00 uur tijdens de feestdagen 
raadpleeg uw programmablad.  
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Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

1 Vasten 1 januari 21 januari 

2 Pasen 18 maart 8 april 

3 Pinksteren 6 mei 27 mei 

4 Zomer 24 juni 5 juli 

5 Opening 12 augustus 2 september 

6 Herfst 30 september 21 oktober 

7 Kerst 18 november 2 december 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische kalender  

10 december  OL Vrouw van Loreto 

12 december  3de zondag van de Advent 

19 december  4de zondag van de Advent 

25 december  Kerstmis 

26 december  Feest van de H. familie, Jezus, Maria en Jozef 

27 december  H. Johannes 

28 december  H. Onnozele kinderen 

 1 januari  H. Maria, Moeder van God 

 2 januari  Openbaring van de Heer 

 9 januari  Doop van de Heer 
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Locatienieuws 

Onderscheiding voor Astrid van Dijk – Eijpe

Op het feest van St. Cecilia, de pa-
troonheilige van alle koren, is Astrid 
van Dijk - Eijpe op zondag Christus Ko-
ning van het Heelal, onderscheiden met 
de erepenning van de St Gregoriusver-
eniging voor het feit dat zij 40 jaar lid is 
van het St Ceciliakoor. 

Vanwege de Coronamaatregelen kon 
Pastoor Carlos die onderscheiding niet 
persoonlijk opspelden, maar wel uitrei-

ken en overhandigen samen met een 
oorkonde van de St. Gregorius Vereni-
ging. 

Astrid, nogmaals van harte gefeliciteerd 
met dit jubileum. Laat ons nog vele ja-
ren genieten van je sopraan! 

Het locatieteam 

 

 

 

(Foto Lindsay Grijpink) 

Kerststallen

De parochie heeft dit jaar een aantal 
kerstgroepen mogen ontvangen. We 
gaan een aantal van deze groepen ten-
toonstellen in de vitrinekasten van de 
Mariakerk. 

U kunt deze groepen bezichtigen voor 
en na de kerstvieringen, het Kindje 
wiegen en de twee zondagen na kerst. 

We hopen dat u net zo geniet van deze 
kerstgroepen als wij. 

Het locatieteam 
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Kindje Wiegen 

Op Eerste kerstdag vindt in de Maria-
kerk weer het traditionele Kindje Wie-
gen plaats. 

Alle (groot)ouders, (klein)kinderen en 
andere belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. Het kerstverhaal wordt verteld 
en de kinderen die in de kerk zijn kun-
nen, als ze dat willen, ook een rol spe-
len. 

Het is altijd een ongedwongen en ge-
zellige bijeenkomst. Het begint om 
14:30 uur en duurt ongeveer een half 
uurtje. Leuk om tussen de lunch en het 
diner even de benen te strekken en 
naar de kerk te gaan. 

De kinderen mogen verkleed komen, 
bijvoorbeeld als engel of herder, Maria 
of Jozef.  

We zouden het leuk vinden als er een 
echt kindje bij de kribbe in een maxi-
cosy staat, dus kent u nog iemand met 
een baby of heeft u zelf een baby die 
deze rol op zich kan nemen dan hou-
den wij ons aanbevolen. De moeder 
mag natuurlijk naast de baby plaatsne-
men. Geeft u uw tips door aan het se-
cretariaat van de parochie? 

Het locatieteam 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:  
 Marinus Johannes Christianus Duijts, geboren 31 mei 2021 

 

Wij hebben afscheid genomen van: 

 Margaretha Johanna ter Horst - Broek 
 Henricus van Paridon, 86 jaar, Kon. Wilhelminalaan 3 Naarden 
 Johannes Brons, 83 jaar, De Sparren 21 
 Rieta Brehne – de Nijs, 92 jaar, Ceintuurbaan 281 
 Aleida Pappot – Kormelinck, 88 jaar, Huize de Antonius Hof 
 Priester Jozef Tran Duc Hung, 65 jaar, Hilversum 

 

 

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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Wij wensen u een 

Zalig Kerstmis 

en een 

Gezegend 2022 
 

Het bestuur 
De locatieteams 
Het pastorale team 
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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 


