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Woordje van de pastoor

Broeders en zusters, 

Zelfs te midden van alle zorgelijke be-
perkingen van deze tijd hebben wij in 
de afgelopen periode toch een lading 
genaden mogen ervaren. We hebben 
de volgende feesten kunnen vieren: de 
geboorte van de Heer; het feest van de 
Heilige Familie van Nazareth; het hoog-
feest van de heilige Maria, Moeder 
Gods; de Openbaring des Heren; en 
het feest van de Doop van de Heer. In 
al deze plechtigheden, waarin wij hope-
lijk een stukje van de hemel op aarde 
hebben kunnen ervaren, werd ons ook 
moed en vertrouwen geschonken voor 
het nieuwe jaar 2022.  

Maar laat ons even stil staan bij de in-
grijpende gebeurtenissen die wij in het 
afgelopen jaar hebben meegemaakt. 
Naast het verlies van dierbaren, gaan 
mijn gedachten ook uit naar alle men-
sen die verspreid over de hele wereld 
door natuurrampen alles kwijt zijn ge-
raakt. Ook in mijn geboorteland Brazi-
lië, waar door gigantische overstromin-
gen velen van hun leven beroofd zijn. 
Niet te vergeten de oorlogen die nog 
plaats vinden in landen waar mensen in 
angst moeten leven zonder vooruitzicht 
op een toekomst. Mijn gedachten gaan 
ook uit naar hen die geraakt zijn door 
alle gebeurtenissen rondom het coro-
navirus. De maatregelen hebben bij 
vele mensen geleid tot allerlei soorten 
tegenslag, van gezondheidsproblemen 
tot verlies van inkomsten en alles wat 
daarbij komt kijken. Het zou voor velen 
voldoende kunnen zijn om in een vrije 
val te geraken naar een afgrond van 
wanhoop en depressie; naar het verlies 
van geloof en vertrouwen in God.  

Ik denk vaak aan Mozes die door God 
geroepen werd om Zijn volk uit de sla-
vernij van Egypte te bevrijden en naar 
het beloofde land te geleiden. Als goe-

de katholieken die de geschiedenis 
kennen, weten we dat het volk van Is-
raël, voordat zij het beloofde land bin-
nen kon gaan, een behoorlijk lange tijd 
van 40 jaar in de woestijn heeft moeten 
doorbrengen om eerst God te leren 
kennen. Het lijkt erop dat de geschie-
denis zich herhaalt en dat de mensheid 
weer de hulp van een bevrijder nodig 
heeft om verlost te worden. Als ik naar 
de wereld kijk, de krant lees of de ver-
halen hoor van wat er allemaal in onze 
wereld gaande is, als ik kijk naar de 
grote stroom vluchtelingen die door po-
litieke toestanden hun land moeten ver-
laten om hun leven proberen te redden, 
dan denk ik dat er geen betere oplos-
sing voor de mensheid is dan hun ogen 
nú omhoog te heffen naar God en Hem 
om hulp te vragen.  

Beste mensen, het lijkt mij dat de tijd 
rijp is om God echt te leren kennen en 
om duidelijk voor ogen te houden 
waarheen het leven ons gaat leiden 
zonder een vast geloof in God. 

Maar laten wij het niet vergeten: “er is 
altijd hoop”. Aan het einde van het 
jaar vieren wij het feest van Kerstmis, 
wat ons herinnert aan dat Licht en die 
Hoop. God heeft in Christus mens wil-
len worden om de mens tegemoet te 
komen en om hem te laten zien dat er 
zonder Hem geen redding mogelijk is. 
Niet voor niets luidt de Blijde Bood-
schap aan de herders in de Nachtmis: 
“Vreest niet, want zie, ik verkondig u 
een vreugdevolle boodschap die be-
stemd is voor heel het volk. Heden is 
u een Redder geboren, Christus de 
Heer” (Lc. 2, 10-11).  

Lieve mensen, door ons doopsel heb-
ben wij de plicht dit goede nieuws te 
verspreiden. Het is heel belangrijk dat 
mensen te horen krijgen waar er nog 
hulp vandaan kan komen, vandaag de 
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dag, in deze zware tijden. “De hulp 
komt mij van de Heer, van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft”. 
(Ps. 121 1-2). 

In een tijd waarin zoveel mis lijkt te 
gaan, waarin zoveel onrust en ver-
deeldheid heerst, waarin nog steeds 
oorlogen gaande zijn en waarin nog 
altijd vele christenen worden vervolgd, 
in zo’n tijd is vertrouwen op God letter-
lijk het enige wat ons nog hulp kan bie-
den. Laten we daarom op Hem ver-
trouwen, elkaar liefhebben en zorgdra-
gen voor elkaar. Wij staan nu aan het 

begin van een nieuw jaar. Laten wij niet 
toestaan dat ons hart zich door angst 
voor deze waarheid afsluit, want God 
schenkt ons dagelijks de moed om ons 
open te stellen voor Christus, het licht 
dat oogstrijp is en bevrijdend. Moge de 
Maagd Maria ons ondersteunen op on-
ze reis in dit pas begonnen nieuwe jaar. 
Moge Zij de ster zijn die ons naar Jezus 
leidt en ons vooral helpen haar Zoon in 
deze tijd openbaar te maken. 

Ik wens u nogmaals een vreugdevol, 
gezond en Zalig Nieuw Jaar. 

Pastoor Carlos Fabril
 

Van de bestuurstafel  

Alweer een jaar voorbij… 

We kijken nog even terug naar de afge-
lopen kerstperiode met de Kerstbood-
schap van de R.K. bisschoppen van 
Nederland. Deze boodschap leest u in 
dit nummer van Klankkleur. 

Aktie Kerkbalans 2022 

Het zal niemand verbazen dat wij ook 
dit jaar wat financiën betreft een slecht 
jaar achter de rug hebben. De inkom-
sten zijn wederom sterk achtergebleven 
omdat door alle maatregelen er minder 
mensen fysiek hebben kunnen deel-
nemen aan de vieringen. 

De kosten gaan gewoon door en wij 
kunnen niet aankloppen bij de overheid 
om ons financieel te steunen. Wij zullen 
zelf voor de nodige inkomsten moeten 
zorgen en vragen u daarom weer om 
de kerk te blijven steunen in deze moei-
lijke tijd. 

Kerstactie 2021 Stichting Kinderen 
in Nood 

De kerstcollecte heeft in beide kerken, 
ondanks het feit dat minder mensen 
aanwezig mochten zijn tijdens de vie-

ringen, in totaal € 1.164,00 opgebracht, 
voorwaar een mooi resultaat. 

Het parochiebestuur heeft in de vorige 
Klankkleur aangekondigd het bedrag te 
zullen verhogen om deze plaatselijke 
stichting, die heel veel goed werk doet, 
met een extra bedrag te ondersteunen. 
Namens alle parochianen doneren wij 
een extra € 5.000,00 euro om kinderen 
die het toch al moeilijk hebben het le-
ven een beetje aangenamer te maken. 
Hiermee komt het totaal op € 6.164,00. 
Wij kunnen dit doen omdat wij het afge-
lopen jaar een mooie nalatenschap 
hebben ontvangen.  

In het kader van onze maatschappelijke 
betrokkenheid zullen wij als RK paro-
chie in de nabije toekomst meerdere 
goede doelen steunen. Wij zullen u 
daarvan op de hoogte houden. 

Synode 2021 - 2023 

Lees s.v.p., ter voorbereiding op de 
Synodebijeenkomst op 31 januari, blz. 
23 van Samen Kerk van december 
2021. In dit artikel lezen we: ‘Het is wel 
belangrijk dat tieners en jongeren expli-
ciet voor de bijeenkomsten worden uit-
genodigd.’ Bij deze worden zij ook van 
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harte uitgenodigd om op 31 januari 
aanwezig te zijn bij deze belangrijke 
bijeenkomst. 

Het is zeer wenselijk om te reserve-
ren voor de bijeenkomst op maandag 
31 januari om 19.30 uur i.v.m. de ruim-
te die we nodig hebben. In principe is 
de bijeenkomst in de sloep. Bij een gro-
tere belangstelling zullen we mogelijk 
uitwijken naar de kerk. Eén en ander 
heeft ook te maken met de dan gelden-
de maatregelen. (Graag reserveren via 
nr. 69 31 591) 

Hoopvol – troostvol – vertrouwvol 

Zo gaan we de toekomst in - Hoopvol, 
dat alles goed mag komen, troostvol, 
dat we blijven omkijken naar elkaar om 

elkaar te troosten en helpen waar dat 
nodig is en vertrouwvol, dat de H. 
Geest ons mag blijven inspireren om 
het goede te blijven doen en het goede 
in de naaste te blijven waarderen. 

Tot slot een woord van dank…. 

Een woord van dank voor allen die zich 
ingezet hebben voor het wel en wee 
van de parochie. Uw inzet wordt zeer 
gewaardeerd. Wij hopen dat u zich wil 
blijven inzetten om de parochie vooruit 
te brengen. Als iemand zich graag wil 
aanbieden als vrijwilliger, laat het ons 
weten.  

Wij wensen u allen een Gezegend en 
Gelukkig Nieuwjaar toe. 

Het parochiebestuur
 

Uitnodiging aan onze jongeren en alle parochianen 

In oktober 2023 zullen bisschoppen van 
over de hele wereld bijeenkomen om 
samen te spreken en de paus te  
adviseren over de toekomst van de ka-
tholieke Kerk. Deze bisschoppenverga-
dering wordt ook wel een Synode ge-
noemd! 
 
Wat heb ik daar mee te maken?  
Het bijzondere aan deze komende sy-
node is allereerst dat deze gaat over 
‘synodaliteit’. Dat woord komt uit het 
Grieks en betekent ‘samen op weg 
zijn’. Daarom de vraag: open je hart en 
laat van je horen! Dit is je kans! 

Vanuit Rome zijn er 10 thema's aange-
geven om over te praten. De Neder-

landse bisschoppen kozen er 3 uit om 
de focus op te leggen.  

Met de inbreng vanuit de hele wereld 
wordt uiteindelijk een document opge-
steld waarover de bisschoppen in okto-
ber 2023 gaan vergaderen. Dat bete-
kent dus dat jij invloed kunt hebben op 
de synode van 2023 en hoe we als 
Kerk daarna verder gaan! 

Op 31 januari krijgen jullie de kans om 
mee te praten over de toekomst van de 
katholieke kerk. Jullie zijn van harte 
welkom om mee te praten op 31 januari 
in de Mariakerk te Bussum om 
19.30uur. 
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Samen voor de Kerk van morgen 

Geachte parochianen, 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontel-
baar veel gelovigen van grote beteke-
nis. In de kerk ontmoeten we God en 
elkaar. Het is een plek waar we tot rust 
komen, naar elkaar omzien en samen 
God zoeken. Een waardevol moment in 
de week waarop we ons geloof én het 
leven met elkaar delen.  

Gister, vandaag… en morgen. Kerken 
willen ook in de toekomst van betekenis 
zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Parochianen willen 
gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich 
hebben, en voor hen die God nog niet 
kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is 
uw steun bij nodig. 

Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent 
betrokken bij onze parochie en steunt 
onze kerk financieel. Daar zijn we u erg 
dankbaar voor! Met uw steun kan de 
kerk haar plek blijven innemen in onze 
plaats en onze gemeenschap. Met uw 
gift en die van anderen hebben we het 
afgelopen jaar veel kunnen doen.  

Ook in 2022 willen we er zijn voor ie-
dereen die de kerk nodig heeft, op wat 
voor manier dan ook. We hopen van 
harte dat u de kerk wilt blijven steunen. 
Misschien wilt u uw bijdrage dit jaar 
verhogen met een extra bedrag per 
maand? Dat zou mooi zijn. Maar na-
tuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage. 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat?  

Geef dan vandaag voor de kerk van 
morgen. 

Carlos Fabril   
 Enzo Robustelli 

Pastoor H. Drieëenheid 
 penningmeester

  

Van de penningmeester 

Beste Parochianen,      

Ook het jaar 2021 zullen wij allemaal 
niet gauw vergeten. De pandemie is 
nog steeds in volle gang. De parochie 
volgt de richtlijnen van het Bisdom en 
de overheid. De opgelegde beperkin-
gen hebben grote consequenties voor 
parochianen en voor de financiën van 
de parochie. 

Ondanks de tegenslagen zijn wij de 
parochianen zeer dankbaar voor hun 
bijdragen. 

Wij verwachten en hopen dat het jaar 
2022 beter zal verlopen. De parochie 
zal alles doen om zodra mogelijk, de 
parochianen zonder beperkingen weer 
in de kerk te ontvangen om samen te 
zijn. Daarom vragen wij u de Mariakerk 
en de Vituskerk te steunen met een 
financiële bijdrage en met uw inzet voor 
de parochie als vrijwilliger. 
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 Begroting Schatting Begroting 
LASTEN 2021 2021 2022 
    

Persoonskosten 137.300 156.410 138.500 

Kosten onroerend goed       

- onderhoud, energie en lasten 72.100 60.021 69.300 

- voorziening groot onderhoud 40.700 43.000 48.000 

Kosten eredienst 17.300 10.413 12.500 

Kosten pastoraal 10.700 12.579 11.550 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 62.450 57.396 58.400 

Beheerskosten 42.900 48.676 46.900 

Totaal: KOSTEN 383.450 388.495 385.150 

 

 Begroting Schatting Begroting 
BATEN  2021 2021 2022 
    

Bijdragen parochianen 215.100 195.983 196.600 

Opbrengst bezit en beleggingen 88.000 74.136 93.550 

Totaal: OPBRENGSTEN 303.100 270.119 290.150 
        

Nadelig saldo  80.350 118,376 * 95.000 
        

  383.450 388.495 385.150 

 

* De overschrijding van de begroting 2021 van € 38.027 is voornamelijk veroorzaakt 
door meer persoonskosten en lagere opbrengsten uit kerkelijke inkomsten. In 2020 
hebben wij er een priester bij gekregen voor wie het Bisdom de parochie in 2021 
een rekening heeft gestuurd. 

Enzo Robustelli 

 

 

 

` 
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Eerste Communicanten nieuws 

Vlak voor onze bijeenkomst in decem-
ber, kwam pastoor Carlos Fabril met de 
vraag of alle kinderen bij de volgende 
bijeenkomst iets mee konden nemen 
voor de zusters in Amsterdam. De zus-
ters ontfermen zich over daklozen, ge-
vluchte moeders met kinderen en alle 
hulpzoekenden die hun klooster weten 
te vinden. Zij vroegen om houdbare 
artikelen.  
Wij, de leiding van de communicanten, 
vonden dat een prachtig initiatief maar 
wel kort dag. Ans heeft een prachtige 
mail gemaakt voor alle ouders van de 
communicanten, met bovenstaande 
vraag. 
Nu ik dit schrijf krijg ik weer kippenvel. 
Lieve ouders en kinderen, wat hebben 
jullie veel meegenomen op die zondag. 
Op de foto hieronder kunt u het zelf 
zien. Wij zijn ongelooflijk trots op jullie, 
die zoveel gedoneerd hebben voor on-
ze hulpbehoevende medemens. Ook 
bedanken wij de parochianen, die ge-

doneerd hebben. Kerst zal met deze 
gaven ook onvergetelijk zijn. 
 

 
 
Pastoor Carlos heeft er 5 prachtige 
manden van gemaakt en weggebracht 
naar Amsterdam. De 5 zusters waren 
er erg blij mee en danken ons hartelijk. 
 
Roos, Machteld, Ans en Karin 
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Kerstboodschap van de R.K. bisschoppen van Nederland 

Kerstmis, de geboorte en komst van Jezus op aarde, het Licht in de wereld 

Broeders en zusters, 

Met Kerstmis gedenken we de mens-
wording van God. “Toen de volheid van 
de tijd gekomen was, heeft God zijn 
Zoon gezonden, geboren uit een 
vrouw” (Galaten 4, 4a). God kwam naar 
ons toe om ons menselijk leven te de-
len in het Kind Jezus Christus. Ook nu 
vieren we dat Christus onder ons komt 
als onze Redder. Met Kerstmis wil Hij 
ook geboren worden in ons hart. 

In het bijzonder Maria en ook Jozef 
staan open voor God in hun leven. Dat 
verandert hun leven en onze levens. 
De geboorte van Jezus Christus in 
Bethlehem betekent de overwinning 
van licht op duisternis, liefde op haat, 
vreugde op verdriet, hoop op wanhoop 
en vrede op geweld. De geboorte van 
het Kind brengt licht in onze wereld en 
in onze harten. “Het volk dat in duister-
nis wandelt, heeft een groot licht ge-
zien” (Jesaja 9, 25). 

Ook tijdens het komende kerstfeest 
moeten we rekening houden met co-
ronamaatregelen. Daardoor kunnen we 
de kerstdagen niet vieren zoals voor-
heen met grote feesten, concerten en 
markten. Wel kunnen we daardoor 
aandacht geven aan de volle betekenis 
van Kerstmis: de komst van Christus in 
ons leven en in de wereld. “Heden is u 
een Redder geboren, Christus de Heer” 
(Lucas 2, 11). 

Tussen de donkere wolken van de co-
ronapandemie is er licht. We zien dat 
overal om ons heen. Tijdens de pan-
demie staan mensen op om anderen te 
helpen. Ze kunnen zo getuigen van 
Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de 
engelen in de kerstnacht: “Eer aan God 
in den hoge en vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2, 14). 

Met Kerstmis worden 
we opnieuw opgeroe-
pen Gods licht en de 
liefde die in Christus 
tot ons zijn gekomen 
met andere mensen te 
delen. Licht en liefde 
inspireren ons solidair te zijn met hen 
die door ziekte, geloofsvervolging, ver-
driet om overleden dierbaren of eco-
nomische schade als gevolg van het 
coronavirus zijn getroffen en in angst, 
onzekerheid en eenzaamheid leven. 
Christus is mens geworden om ons 
daarvan te bevrijden door zijn kruis-
dood en verrijzenis. En wij zijn zijn 
handen en voeten in deze wereld. 

Paus Franciscus roept ons in zijn ency-
cliek Laudato si’ (Rome, 24 mei 2015) 
op om met respect en eerbied om te 
gaan met de aarde en om de situatie 
van hen die in armoede leven te verbe-
teren. Ook daar herinnert de ster die 
schijnt boven Bethlehem ons opnieuw 
aan. “Wat hebt gij voor de minsten der 
mijnen gedaan?” (Matteüs 25, 3146). 

We denken aan de inzet van beleids-
makers en wetenschappers, maar ook 
met het oog op de komende feestda-
gen aan de hulpdiensten en de mensen 
die werken in de zorg. Zij zetten zich in 
voor onze veiligheid en gezondheid. 
Het is daarom pijnlijk en stuitend dat zij 
tegenwerking ondervinden. 

Zorg betonen ook gelovigen die zich in 
parochies bekommeren om het welzijn 
van eenzamen, zieken alsook vluchte-
lingen, geïnspireerd door het kerstkind 
voor wie geen plaats was in de her-
berg. Wij hebben grote waardering voor 
de velen binnen en buiten de geloofs-
gemeenschap die zich inzetten voor 
een menswaardige opvang van men-
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sen in nood. We denken ook aan de 
vluchtelingen aan de buitengrenzen 
van Europa en degenen die zich daar 
iedere dag onvermoeid inspannen voor 
hen. Ze brengen verbondenheid tussen 
mensen van verschillende godsdien-
sten, levensbeschouwingen en cultu-
ren. 

Wees verbonden met mensen in 
vreugde en verdriet. Uit de ontmoeting 
met Christus en de ontmoeting met el-
kaar in liefde en vrede doen we kracht 
op om licht in het leven van elkaar en 
alledag te brengen en te zoeken. Net 
zoals de Wijzen uit het Oosten ofwel de 
Drie Koningen die op zoek gingen naar 
‘het licht van de wereld’. 

Kerstmis is een tijd van vreugde. We 
weten dat God ons nooit in de steek 
laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar 
echte menselijkheid. Hij laat ons onze 
eigen waardigheid en die van elkaar 
zien. Hij geeft vrede. Met die bood-
schap gaan we samen op weg. 

In 2023 vergaderen de bisschoppen in 
Rome over de synodale Kerk, een Kerk 
die ‘samen op weg’ is bij de verkondi-
ging van de Blijde Boodschap. Met het 

oog op deze synode vragen we gelovi-
gen in parochies en elders met elkaar 
na te denken over hoe we samen op 
weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien 
en hoe we daar de Heilige Geest aan 
het werk zien. 

Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net 
zoals Maria en Jozef, open kunnen 
staan voor God in ons leven. Wij zullen 
dan het licht van Christus met Kerstmis 
zien, het licht dat we nodig hebben in 
de duisternis. Dan zal het kerstkind ook 
zelf in ons hart geboren worden. Vanuit 
die overtuiging wensen wij u van harte 
een gezegend en een zalig Kerstmis 
toe. 

De R.K. bisschoppen van Nederland 

Utrecht, december 2021 

N.b.: In het nummer van SamenKerk 
van december 2021 vindt u de kerst-
boodschap van Mgr. Hendriksen met 
als titel “Kerstmis, hoe kan er vrede 
zijn?”. Deze kerstboodschap kunt u ook 
lezen via de website 
https://www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/ 

 

Januari 2022 

Wanneer deze Klankkleur op onze 
deurmat valt, is de kop van 2022 er al 
weer af. Kerstmis 2021 behoort tot het 
verleden. Velen onder ons zullen met 
gemengde gevoelens over de drempel 
zijn gegaan van “Oud naar Nieuw”, 
want: Wat staat ons het komend jaar te 
wachten?! Corona houdt nog altijd de 
gemoederen bezig, overal ter wereld. 
Het is leven tussen hoop en vrees. 
Mensen worstelen met veel vragen van 
uiteenlopende aard. “Doe ik er goed 
aan om mijn kinderen in te laten enten, 
en wat als er op de langere duur nare 
bijverschijnselen te verwachten zijn?” 

“Is het nu wel raadzaam om je regelma-
tig te laten testen, zijn deze wel echt 
betrouwbaar?” “Doe ik voldoende door 
mij aan de regels te houden of schiet ik 
toch te kort in het nemen van mijn ver-
antwoordelijkheid?” Per dag kunnen de 
regels veranderen of opnieuw worden 
aangescherpt. Als gevolg gaat alles 
steeds zwaarder wegen. We merken 
dan ook dat de rek er bij de meesten uit 
is. Dat maakt het er niet beter op. Een 
tweedeling onder de bevolking groeit. 
Mensen, negatief en positief getest, 
wonen onder één dak, zijn genood-
zaakt gescheiden van elkaar te leven. 
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Dit zorgt voor de nodige ongemakken 
en strubbelingen en ontwricht uiteinde-
lijk ook het maatschappelijke leven. 

Het is ten hemel schreiend dat belang-
rijke operaties of behandelingen, door 
de omstandigheden, moeten worden 
uitgesteld; met alle gevolgen van dien. 
Niemand lijkt te weten hoe wij, daad-
werkelijk, het virus te lijf kunnen gaan. 
Het einde is nog niet in zicht. Hoe kun-
nen wij elkaar nog bemoedigen als we 

zelf met twijfels rondlopen, ons onzeker 
voelen. 

Het is echter geen goede zaak om bij 
de pakken neer te zitten maar de kop in 
het zand steken is ook geen oplossing. 

Mij dunkt dat wij er goed aan doen om, 
met vertrouwen, te blijven bidden voor 
het herstel van onze wereld en vooral, 
voor zover dit kan, naar elkaar om blij-
ven zien! 

Corrie Bloks – van der Maeden 

 

Nederlandse priesters 

Stijn Fens schrijft zeer veel over de ka-
tholieke kerk. Onlangs schreef hij dat 
de Nederlandse priester een zeld-
zaamheid wordt. 

Nederland telt op dit moment (21 de-
cember 2021) 558 Rooms-Katholieke 
priesters, van wie er 140 uit het buiten-
land komen. 

Van de bijna 60 priesterstudenten die 
Nederland telt, komen er 39 uit het bui-
tenland. Er zijn simpelweg te weinig 
Nederlandse jongens die priester willen 
of kunnen worden.  

Vroeger waren de katholieke gezinnen 
meestal groot en was het een hele eer, 
wanneer een van de zonen priester 
wilde worden. We hadden er zoveel, 
dat ze ook naar missielanden gingen, 
samen met broeders en zusters uit 
kloosters om daar het evangelie te ver-
kondigen. Nu zijn de rollen omgekeerd, 
wij zijn al lange tijd missiegebied. 

De katholieke kerk is een sacramen-
tenkerk. Dat wil zeggen dat we pries-
ters nodig hebben om sacramenten toe 
te dienen. 

Omdat de kerk naast roeping ook de 
norm geslacht en celibaat hanteert, val-

len velen buiten de boot. Als ik afga op 
wat diverse theologen schrijven, valt er 
binnen de kerk nog veel eer te behalen, 
wanneer het deze norm een verande-
ring zou ondergaan. We behoeven 
geen missiegebied te zijn. Naast de 
dankbare hulp vanuit het buitenland, 
kunnen we best onze eigen broek op 
houden. 

In verband hiermede zou ik tot de Heili-
ge Geest willen bidden:  

Kom, Heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen en 
van de leiders van uw kerk 
ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en het priesterschap 
zal herschapen worden. 
Gij zult het aanschijn van de Kerk ver-
nieuwen. 

Hartelijke groet, 
J.M. Baaij 

 

 

 

 



   
12 

 

  

Voorbereiding op de Eerste H. Communie

Hoe worden kinderen in onze parochie 
voorbereid op hun Eerste H. Commu-
nie? In de Mariakerk is een werkgroep 
bestaand uit Karin, Roos en Machteld.  

Vorig jaar hebben de werkgroepen van 
beide kerken besloten om de beurt de 
voorbereidingen te doen. Het ene jaar 
kun je je 1e H. Communie doen in de 
Vituskerk, het jaar erna in de Maria-
kerk. Dit komt mede doordat minder 
kinderen hun 1e H. Communie doen. 

In de Mariakerk begint de voorbereiding 
in oktober, zodat de kinderen het hele 
kerkelijk jaar meemaken. In 10 bijeen-
komsten zondagochtend om 11 uur, op 
dezelfde tijd als de Eucharistieviering, 
worden de kinderen voorbereid. Er zijn 
ook 3 ouderavonden, waar alle ouders 
verwacht worden. 

Alle ouders van kinderen 8 à 9 jaar 
worden door het secretariaat van de 
parochie uitgenodigd voor een ouderin-
formatieavond, waarin wordt uitgelegd 
wat de voorbereiding voor de 1e H. 
Communie inhoudt en waar zij hun kind 
kunnen inschrijven. Ook de basisscho-
len worden aangeschreven. 

Op de 1e en 3e ouderavond krijgen de 
ouders stellingen voorgelegd als 
“Waarom laat je je kind de 1e H. Com-
munie doen”, “Wat betekent dat voor u 
en uw kind?”, “Wat is de kerk”, “Wat 
verwacht u van de kerk en van uw 
kind?”, “Wat wilt u meegeven aan uw 
kind en hoe doet u dat?”. 

Na 1 of 2 bijeenkomsten worden de 
kinderen voorgesteld in de parochie en 
doen zij een rondje kerk met de pas-
toor. Met Palmpasen bakken ze samen 
broodhaantjes en maken ze palmpaas-
stokken, met Pasen wordt het paasver-

haal uitgebeeld door een weg met 
voorwerpen. 

Met Kerstmis hebben alle kinderen eten 
meegebracht voor de zusters in Am-
sterdam, die koken voor daklozen. En 
natuurlijk wordt het kerstverhaal voor-
gelezen. 

Er is een projectlied “Lig je op je rug in 
het gras”. Hiermee hopen we de kin-
deren te enthousiasmeren om mee te 
gaan zingen in het kinderkoor. 

Het is leuk om te zien dat na een paar 
bijeenkomsten de kinderen echt een 
groep beginnen te vormen. Daarom is 
het belangrijk dat ze altijd komen, dat is 
leuker voor henzelf, de groep en de 
begeleiders. 

Er wordt geprobeerd het zo leuk moge-
lijk te maken. We gebruiken het project 
“Het Licht op ons pad”, met verhalen, 
gesprekken, kleuren of spelletjes als 
verwerking. Dit project maakt deel uit 
van 5 projecten; er is er ook een ter 
voorbereiding voor het H. Vormsel. 

Bij het Maria altaar leren ze het Wees-
gegroet bidden en een kaarsje aanste-
ken. En ze leren ook het Onze Vader. 
De kinderen krijgen bladen mee naar 
huis om samen met hun ouders aan te 
werken. 

Dit jaar is de 1e H. Communie in de 
Mariakerk op 12 juni. 

Na die dag komen alle kinderen nog 
een keer samen in de kerk en hebben 
daarna een uitje naar Onze Lieve Heer 
op Zolder. 

De werkgroep staat open voor nieuwe 
gezichten. 

Jeanine Peijnenburg
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Zij heeft een verhaal  

Paus Franciscus 
heeft dit najaar 
een bijzondere 
stap gezet. In de 
aanloop naar de 
Bisschoppensy-
node van 2023 
over een synoda-

le kerk wordt de gelovigen om raad ge-
vraagd voor de toekomst van de kerk 
en de wereld. Franciscus nodigt daarbij 
nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Net-
werk Katholieke Vrouwen (NKV) 
neemt deze uitnodiging van harte aan 
en zal zich de komende maanden in-
zetten voor het verzamelen van verha-
len en verlangens van vrouwen rond de 
Rooms-Katholieke Kerk. 

De paus wil dat we de komende twee 
jaar samen nadenken over onder ande-
re de gemeenschap van de kerk en de 
praktische invulling van het geloof. Ook 
de positie van de leken in de kerk komt 
aan bod. Bisdommen, parochies en 
andere kerkelijke organisaties gaan 
met elkaar in gesprek. Iedereen kan 
meedoen met deze gesprekken. Het 
project ‘Zij heeft een verhaal’ van het 
Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het 
kader van dit synodale proces, een 
goed podium bieden aan vrouwen. 

Zoomlezing door Vaticaanadviseur 
Myriam Wijlens 

Op maandagmiddag 10 januari 2022 
verzorgde de Nederlandse theologe 
professor Myriam Wijlens via Zoom een 
lezing over de inhoud van het synodale 
proces en de rol voor religieuzen en 
vrouwen hierin. Zij is door paus Fran-
ciscus benoemd als expert in de stuur-
groep van de Bisschoppensynode. De 
Conferentie Nederlandse Religieuzen 
(KNR) organiseert deze interactieve 
lezing in samenwerking met het NKV. U 

kunt deze lezing terug zien via: 
www.unkv.online. 

Digitale vragenlijst voor vrouwen 

Vanaf half januari 2022 zal, via de 
website van het NKV, met een online 
vragenlijst antwoord gegeven kunnen 
worden op de kernvragen: Hoe is het 
om vrouw te zijn in de katholieke kerk? 
Waar beleef je vreugde aan? Welke 
verbeteringen zijn nodig? Welk advies 
zou je willen geven aan de Bisschop-
pensynode van 2023 in Rome? Deze 
vragenlijst is individueel te beantwoor-
den. Daarnaast hopen we dat hierover 
mooie gesprekken en ontmoetingen 
zullen ontstaan. De consultatie loopt tot 
eind maart. In april verzamelen we de 
resultaten en in mei dragen we de uit-
komsten over aan Mgr. De Korte, bis-
schop van Den Bosch en referent voor 
Vouw en Kerk. 

Op maandagavond 17 januari 2022 zal 
het NKV met een online talkshow het 
eigen project ‘Zij heeft een verhaal’ lan-
ceren en nader toelichten. Op 8 april 
zal de eerste presentatie van de resul-
taten plaatsvinden. Het Netwerk Katho-
lieke Vrouwen sluit zich met het project 
‘Zij heeft een verhaal’ aan bij katholieke 
vrouwenorganisaties wereldwijd die 
bijdragen in dit synodale proces. 

In september is online deze informatie 
vrijgegeven over het proces: 
https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-
ontvangen-voorbereidingsdocumenten-
bisschoppensynode/#more-11595. 

Deze documenten spelen een rol: 

• De kernvraag, kernthema's en 
richtvragen. 

• Het voorbereidend document. 

• Vademecum synode 2023. 
De links naar deze documenten zijn 
onder op de pagina opgenomen. 
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De bisschoppenconferentie verzamelt 
het nieuws over de synodale kerk op 
haar website 
https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelich
t-synode-synodale-kerk/ 

De projectgroep: Maria van Schaijik 
(voorzitter), Laetitia van der Lans, Holk-

je van der Veer O.P., Marie-Louise van 
Wijk-van de Ven, Carin Hereijgers (se-
cretaris), Bernadet Albers (adviseur). 

Nadere informatie voor de parochies in 
Naarden/Bussum: mlvan-
wijk@planet.nl.  

 

Vastenactie 2022 

Het duurt nog even tot het Vasten is, 
maar het begin van de Vasten (2 
maart) ligt wel in de looptijd van deze 
Klankkleur. Vandaar dat ik er nu toch 
wat over wil vertellen. U zult me ook 
zien bij de Viering op zondag 6 maart in 
de Mariakerk, waarbij ik enige toelich-
ting geef op de projecten van de Vas-
tenactie. 

Er zijn 3 projecten waar de Vastenactie 
zich voor inzet: 

1. In Guatemala, waar de Maya-
bevolking beroofd dreigt te worden 
van hun bevloeiingswater voor de 
akkers, omdat waterkrachtcentrales 
gebouwd worden in de rivier van 
waaruit zij hun water betrekken. Drie 
leiders van hun gemeenschap wor-
den bedreigd met gevangenisstraf 
vanwege hun verweer tegen de be-
perkingen en Vastenactie zorgt er-
voor dat zij juridische bijstand krij-
gen. 
 

2. In Libanon leven 884.000 Syrische 
vluchtelingen. Ze hebben geen ei-
gen plek om te wonen in hun nieuwe 
land. Bijna 90 % leeft op de armoe-
degrens. In de kampen is het leven 
hard en zwaar. Er is onvoldoende 
eten, slechte huisvesting, geen 
school voor de kinderen en geen 
werk voor de volwassenen. We 
steunen via Vastenactie 250 gezin-
nen in tentenkampen in de Bekaa-
vallei bij het opbouwen van een be-
ter, menswaardig bestaan. 

 

3. De kleine boeren in het noordoosten 
van Brazilië staan voor verschillende 
uitdagingen. Vooral boeren zonder 
landrechten hebben het zwaar. Ze 
produceren onvoldoende voedsel: 
ze kunnen nauwelijks investeren in 
goed materiaal en zaaigoed, omdat 
ze ieder moment verdreven kunnen 
worden. Deze groepen leven van 
dag tot dag en verbouwen alleen 
enkele snelgroeiende gewassen. 
Ondervoeding ligt daardoor op de 
loer. Via Vastenactie krijgen 60 fami-
lies uit deze gemeenschap onder-
steuning: ze ontvangen kassen, 
bassins voor wateropvang, gereed-
schap, zaaigoed, training en bege-
leiding. 

 

Kortom bent u door mijn artikel in de 
stemming gekomen om te geven, 
doneer dan uw gift op rekeningnummer 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vas-
tenactie, Den Haag. 

Namens de MOV-groep, 

Arnold van Velzen 
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Liturgisch rooster 

zaterdag 29 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie (o.v.b.) Pastoor C. Fabril 

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 (o.v.b.) 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 

Grote Kerk 11:00 uur Minikerkendag Kapelaan M. Palić  

zaterdag 12 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie (o.v.b.) 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 (o.v.b.) 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 

zaterdag 26 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie (o.v.b.) Pastoor C. Fabril 

zondag 27 februari  -  8e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie  Pastoor M. Costa 

woensdag 2 maart     

Maria 19:30 uur Aswoensdag Pastoor C. Fabril 

Vitus 19:00 uur Aswoensdag Pastoor M. Costa 

zaterdag 5 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 6 maart  -  1e zondag veertigdagen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 12 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 13 maart  -  2e zondag veertigdagen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
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Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 19 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 20 maart  -  3e zondag veertigdagen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 26 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 27 maart  -  4e zondag veertigdagen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 2 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 3 april  -  5e zondag veertigdagen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 9 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 10 april  -  Palmzondag   

Maria 11:00 uur Palmzondag Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Palmzondag Pastoor M. Costa 

dinsdag 12 april     

Vitus 19:00 uur Boeteviering Pastoor C. Fabril 

donderdag 14 april     

Maria 19:30 uur Witte Donderdag Pastoor C. Fabril 

Vitus 19:00 uur Witte Donderdag Kapelaan M. Palić  

vrijdag 15 april     

Maria 19:30 uur Goede Vrijdag Pastoor C. Fabril 

Maria 15:00 uur Kruisweg M. Potjer 

Vitus 19:00 uur Goede Vrijdag Pastoor M. Costa 

Vitus 15:00 uur Kruisweg Pastoor C. Fabril 

zaterdag 16 april     

Maria 19:30 uur Paaswake Kapelaan A. Geria 

Vitus 21:00 uur Paaswake Pastoor C. Fabril 

zondag 17 april  -  Pasen     

Maria 11:00 uur 1e Paasdag Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur 1e Paasdag Kapelaan A. Geria 

maandag 18 april     

Maria (blank) Geen viering   
Vitus 9:30 uur 2e Paasdag Pastoor C. Fabril 
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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 

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

• Indien u een viering wilt bijwonen dan moet U reserveren! 

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

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

• Voor meer vieringen tijdens de zondagen verwijzen wij ook naar het TV kanaal 
NPO 2 waar op de zondagen altijd om 10.00 een dienst wordt uitgezonden.  

 

 

Liturgische kalender 

 

24 jan. H. Franciscus van Sales 

25 jan. Bekering van de H. Apostel Paulus 

26 jan. HH. Timoeüs en Titus 

28 jan. H. Thomas van Aquino 

02 feb. Opdracht van de Heer 

11 feb. OL Vrouw van Lourdes 

14 feb. HH. Cyrillus en Methodius 

22 feb. Sint Petrus Stoel 

02 mrt. Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd 

19 mrt. H. Jozef 

25 mrt. Aankondiging van de Heer 

10 apr. Palmzondag 

11 – 16 apr.  De Goede Week 
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Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

2 Pasen 18 maart 8 april 

3 Pinksteren 6 mei 27 mei 

4 Zomer 24 juni 15 juli 

5 Opening 12 augustus 2 september 

6 Herfst 30 september 21 oktober 

7 Kerst 18 november 9 december 
   

 

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

Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:  
 

 Charlize Krijgsman van Spangenberg 

 Victor Zalewski 

Wij hebben afscheid genomen van: 

 Margaretha Johanna ter Horst – Broek, 94 jaar  

 Rieta Brehme de Nijs, 91 jaar 

 Gijsbertus Gerardus Pieter van Paridon, 82 jaar 

 Willem Hubertus Pieter Lejeune, 91 jaar 

 Gerardus Wilhelmus Maria Dashorst, 70 jaar 

 Femina Wilhelmina Anthonia Bolweg – Steenman, 77 jaar 

 Hendrika Georgina Bosma – Overmars, 82 jaar 

 Anna Theresia de Bruijn – Ruiters, 98 jaar 

 Franciscus Jacobus Hendrikus Wilhelm, 89 jaar 

 
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 


