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Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in 
het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat. 
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Woordje van de pastoor

De liefde vervult de gehele wet! 

Beste mensen, als er een artikel in het 
parochieblad verschijnt, gaan we er 
toch wel van uit dat de schrijver alle 
moeite heeft genomen om de lezer te 
benaderen met een bemoedigend 
woord, dat troost kan bieden aan dege-
ne die het nodig hebben. Zo’n woord is 
nooit zomaar uit de mouw te schudden, 
vooral niet in zo’n moeilijke tijd zoals 
deze.  

In de Heilige Schrift las ik recentelijk 
een tekst die mij persoonlijk veel ge-
holpen heeft en dat wil ik ook aan u 
meegeven! 

“Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat 
het kwaad, houdt vast wat goed is. 
Bemint elkander hartelijk met broeder-
lijke genegenheid. Acht anderen hoger 
dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen, 
weest vurig van geest, dient de Heer. 
Laat de hoop u blij maken, houdt stand 
in de verdrukking, volhard in het ge-
bed.” (Rm. 12, 1-12) 

Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer 
de afschuwelijke beelden van de oorlog 
in Oekraïne in mijn gedachten kwamen. 
Wat tekent deze oorlog het leven van 
onze broeders en zusters in Oekraïne; 
wat tekent dit zinloze geweld weer de 
geschiedenis van Europa en wat ver-
oorzaakt deze oorlog niet alleen diepe 
wonden in het bestaan van een volk, 
maar ook van eenieder die deze oorlog 

van dichtbij meemaakt. Wonden die 
nooit meer te helen zijn!  

We kunnen tegen elkaar zeggen dat de 
wereld altijd zo is geweest: als er hier 
geen oorlog is, is er wel oorlog daar of 
andersom! Sinds Jezus Christus op 
aarde kwam blijft de mens tegen elkaar 
vechten en elkaar van het leven bero-
ven, net alsof dat een noodzakelijk iets 
is! Jezus Christus gaf ons zijn leven om 
de mens van de neiging tot het kwaad 
te bevrijden; om de mens wederkerig 
lief te leren hebben i.p.v. elkaar vol 
haat en nijd te vernietigen.  

Wat is deze Veertigdagentijd door deze 
oorlog diep getekend en hoezeer wordt 
de mens hierdoor niet wereldwijd ge-
confronteerd met de nood om zich door 
God weer te laten redden!  

Broeders en zusters, het is zeer nood-
zakelijk Pasen te vieren; het is zeer 
noodzakelijk de liefde van God voor de 
mens die in Christus is geopenbaard te 
herontdekken. Dit is de vreugdevolle 
Boodschap die ons beloofd is bij het 
begin van deze Vastentijd, die ook een 
tijd van genade wordt genoemd.  

Ik had nooit gedacht dat er ook donkere 
dagen vóór Pasen bestonden, maar 
deze zijn wij, de burgers in Oekraïne en 
de hele wereld, nu aan het beleven. 
Maar onze hoop is groot en onze Ver-
losser laat zich niet in het graf opgeslo-
ten blijven. We moeten zo te zien de 
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nodige tijd doorstaan, een lange en 
donkere tunnel waarin aan de ene kant 
nog veel pijn en verdriet heersen, maar 
waar aan de andere kant het geloof in 
de Verrijzenis in deze donkere dagen 
voor Pasen ondanks alle moeilijkheden 
reeds het licht van de overwinning laat 
doorbreken.  

Er wordt ons hulp gevraagd voor de 
vluchtelingen van Oekraïne; er wordt 
ons hulp gevraagd om in hen in feite 
Christus als de Verrezen Heer te ont-
vangen. Laten wij, door de liefde die 

aan ons gevraagd wordt ter ondersteu-
ning van de vluchtelingen uit de Oekra-
ine, de barrières neerhalen die de 
mens van God en elkaar scheiden. La-
ten wij bereid zijn om door de liefde die 
ons in Christus gegeven is, hier waar 
wij zijn, waar wij leven, waar wij kerken, 
waar wij een gemeenschap zijn, een 
nieuwe wereld te maken waar alles 
naar leven leidt. 

Van harte Zalig Pasen toegewenst, 
Pastoor Carlos Fabril   

 
 

Van de bestuurstafel 

Als wij bezig zijn u te informeren over 
de huidige stand van zaken binnen en 
buiten onze parochie, dan valt op dit 
moment het volgende op: Vanwege 
corona gaan we weer terug naar vrijwel 
normaal. Alhoewel corona nog steeds 
rond gaat, we worden er niet meer zo 
ziek van. Dat er een hevige oorlog 
woedt tussen Rusland en Oekraïne en 
omdat beide landen gedeeltelijk of ge-
heel binnen Europa vallen, leven we 
nog meer dan normaal mee met de 
slachtoffers in Oekraïne.  

Wij bidden dat de oorlog snel tot een 
einde mag komen en wij bieden als 
Nederland, maar misschien ook wel 
persoonlijk, onderdak aan de vluchte-
lingen. Als er financiële nood is, dan 
willen wij als parochiebestuur bekijken 
wat onze mogelijkheden zijn. In ieder 
geval mogen wij deze mensen niet in 
de kou laten staan. 

De Synode bijeenkomst op maandag 
31 januari jl., die door 37 personen is 
bezocht, heeft veel stof tot nadenken 
gegeven. Er is stevig gediscussieerd en 
ieder heeft op zijn of haar manier een 
bijdrage geleverd aan het gesprek. Ie-
der die zich heeft opgegeven om het 
verslag te ontvangen, heeft inmiddels 

het uitgebreide verslag per mail of in de 
bus ontvangen. Er is te kennen gege-
ven dat één bijeenkomst niet voldoende 
is en wij denken er dan ook over om 
nogmaals, de komende tijd, een vol-
gende bijeenkomst te organiseren. 

De actie kerkbalans heeft tot nu toe 
een mooi resultaat opgeleverd. U hebt 
positief gereageerd op de oproep de 
kerk te blijven steunen, ook in deze 
moeilijke tijd. Door het slinkende aantal 
parochianen moeten we alle zeilen bij-
zetten om zoveel als mogelijk geld bij-
een te krijgen om alles goed draaiende 
te houden. Door de enorm gestegen 
energiekosten, waar ieder persoonlijk 
ook mee te maken heeft, komt de klap 
bij de kerk, die praktisch niet te isoleren 
is, extra hard aan.  

Wij hebben u geïnformeerd over een 
nalatenschap die onze parochie ten 
deel is gevallen. Nadat wij met de 
kerstactie een bedrag hebben overge-
maakt aan Kinderen in Nood Bussum, 
zijn er verschillende reacties gekomen. 
Er zijn positieve en negatieve stem-
men: ‘Het is goed dat de kerk haar 
maatschappelijke verantwoording 
neemt’ en ‘waarom moet de kerk voor 
mij beslissen aan welk doel ik mijn 
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kerkbijdrage wil geven’. Een kerkbijdra-
ge voor de actie kerkbalans zien wij als 
persoonlijke betrokkenheid bij de kerk 
als zodanig. Die kerkbijdrage is belang-
rijk, omdat deze direct besteed wordt 
aan de dagelijkse kosten die er worden 
gemaakt. Op die kosten komen we de 
laatste jaren bijna honderdduizend euro 
tekort, die we gelukkig kunnen aanvul-
len uit onze reserve. Die maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid begint steeds 
belangrijker te worden, gezien de vele 
noden in onze directe omgeving (Voed-
selbank, daklozenhulp enz.) en we-
reldwijd (vluchtelingen, Kerk in Nood, 

opvang in de regio enz.). Als parochie-
bestuur hebben wij gekozen voor hulp 
aan anderen, aan onze medemens 
dichtbij en veraf. Wij zullen met beleid 
omgaan met de financiële middelen die 
ons ter beschikking staan en steeds de 
goedkeuring vragen van het bisdom. 
Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Wij wensen u een Zalig Pasen. 

Het parochiebestuur 

 

 

 

 

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

Binnen onze Mariakerk bestaat de PCI 
al decennia. Deze staat los van het pa-
rochiebestuur. De laatste jaren bestaat 
het bestuur van de PCI uit: Marlène 
Potjer (voorzitter en vertrouwensper-
soon), Hans Blaauwgeers (penning-
meester) en Wim Haverkort (lid). 

Wat betekent Caritas? 

Caritas betekent: liefde. Het komt van 
het Latijnse ‘carus’ wat betekent ‘kost-
baar’. Het is de liefde van God voor de 
mensen, en de liefde van de mensen 
tot God, en tot elkaar. Dat is de christe-
lijke naastenliefde, die Jezus ons heeft 
voorgedaan. Vanuit deze liefde helpt de 

PCI mensen die in financiële en daar-
door vaak in materiele nood verkeren. 

De Bijbellezing uit Lucas 10 verwoordt 
dit mooi: 

Er was eens iemand die van Jeruzalem 
naar Jericho reisde en onderweg werd 
overvallen door rovers, die hem zijn 
kleren uittrokken, hem mishandelden 
en hem daarna halfdood achterlieten. 
Toevallig kwam er een priester langs, 
maar toen hij het slachtoffer zag liggen, 
liep hij met een boog om hem heen. Er 
kwam ook een Leviet langs, maar bij 
het zien van het slachtoffer liep ook hij 
met een boog om hem heen. Een Sa-
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maritaan echter, die op reis was, kreeg 
medelijden toen hij hem zag liggen. Hij 
ging naar de gewonde man toe, goot 
olie en wijn over zijn wonden en ver-
bond ze. Hij zette hem op zijn eigen 
rijdier en bracht hem naar een loge-
ment, waar hij voor hem zorgde. De 
volgende morgen gaf hij twee denarie 
aan de eigenaar en zei: “Zorg voor 
hem, en als u meer kosten moet ma-
ken, zal ik u die op mijn terugreis ver-
goeden.”  

Hoe werkt onze PCI? 

Wij bieden hulp aan individuele perso-
nen of families die (financiële) hulp no-
dig hebben. Ook dragen we bij aan 
maatschappelijke organisaties.  

De financiële hulp kan nodig zijn in 
woonsituaties, bij opgroeiende kin-
deren, voor huisraad, bij achterstallige 
rekeningen, in situaties rondom ge-
zondheid, scholing, enzovoort. Het zijn 
altijd eenmalige ondersteuningen. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tus-
sen christenen en niet-christenen, al-
lochtoon of autochtoon.  

Zo hebben wij de afgelopen jaren ie-
mand geholpen met een nieuwe oven, 
een nieuwe vloerbedekking, zorgkos-
tennota welke niet door de verzekering 
werd vergoed, reparatie aan een CV 
ketel en de Voedselbank geholpen. 

Indien iemand hulp wenst dient men 
zich in eerste instantie te wenden tot de 
reguliere overheid of de daartoe geëi-
gende instanties. Mochten zij niet kun-
nen helpen, dan kan een beroep ge-
daan worden op de PCI. Wij hoeven 
geen financiële inzage van iemand te 
hebben, wij vragen wel om een toelich-
ting waarom de hulp gevraagd wordt. 

Hoe komt de PCI aan middelen? 

Het is onze taak om geldmiddelen te 
verwerven en te beheren en deze zo 
doelmatig aan te wenden voor on-

ze taken. Deze middelen verwerven we 
door donaties, giften en inkomsten uit 
eigen vermogen. 

Jaarlijks wordt rekening en verantwoor-
ding afgelegd aan de bisschop van ons 
bisdom, in de vorm van een begroting 
en middels een financieel verslag. On-
ze jaarrekening wordt ter controle voor-
gelegd aan een onafhankelijke deskun-
dige kascommissie; op dit moment zijn 
dit de heren Joost Grootjes en Kees 
Oudshoorn. 

Hoe kunt u ons helpen? 

Onze wens is u actiever bij de PCI te 
betrekken. Dat kan door ons in contact 
te brengen met mensen die onze hulp 
goed kunnen gebruiken maar ons niet 
weten te vinden of niet bij ons durven 
aan te kloppen. Als u iemand ontmoet, 
of een verhaal hoort, waarvan u denkt: 
hier zou de PCI goed kunnen bijsprin-
gen, vertel dat dan ook aan de betrok-
kene(n). Er mag altijd contact met ons 
worden opgenomen. Als iemand het 
prettiger vindt dat u hen bijstaat, is dat 
ook goed. Aanmeldingen worden altijd 
vertrouwelijk behandeld.  

U kunt ons ook financieel ondersteunen 
door een bijdrage over te maken op 
NL94 RABO 0383 7960 32 ten name 
van de Parochiële Charitas Instelling. 

Onze contactgegevens zijn: 
pci.drieeenheid@gmail.com of via de 
vertrouwenspersoon. 

Marlène Potjer 

Voorzitter en vertrouwenspersoon PCI, 
06 – 4639 5060 

 

 

 

 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/doneren/
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Het Heilig Vormsel 

Beste medeparochianen, dit goede 
nieuws wil ik jullie graag meegeven.  

Sinds november vorig jaar, begeleiden 
Mikel en ik een groep van 18 jongeren 
die zich voorbereiden op het Heilig 
Vormsel. Door de coronamoeilijkheden 
zijn een paar bijeenkomsten niet door 
gegaan, maar nu deze periode achter 
ons ligt hopen we deze enthousiaste 
groep jongeren naar de prachtige dag 
van hun Vormsel te brengen. 

Mgr. Jozef Punt verheugt zich om op 4 
juni a.s. om 17:00 uur in de Heilige Ma-
ria Kerk het H. Vormsel aan deze jon-
geren toe te dienen. 

De parochiegemeenschap van onze 
beiden kerken zijn uiteraard van harte 
welkom deze Vormselviering bij te wo-
nen. 

Wij kijken allen uit naar dit feestelijk 
gebeuren.  

Pastoor Carlos Fabril
 

Gebed voor Oekraïne!

Vele kerken in ons bisdom hebben al 
een oproep gedaan aan de gelovigen 
om bij elkaar te komen om te bidden 
voor de vrede tussen de Oekraïne en 
Rusland. 

Je wordt diep in je ziel geraakt door de 
beelden van zoveel pijn en vernieling 
door voortdurende bombardementen in 
de Oekraïne en de ongerechtigheid die 
vele burgers wordt aangedaan.  

Als parochiegemeenschap willen ook 
wij bij elkaar komen en onze bijdragen 
in een vorm van gebed leveren voor het 
einde van deze oorlog. Wij willen bid-
den voor de zielenrust van allen die 
daar zijn omgekomen en om troost voor 
hun nabestaanden. 

Voor deze intenties nodig ik u van harte 
uit op 24 april a.s. om 19:30 uur in de 
H. Maria Kerk. 

Pastoor Carlos Fabril 

 

 

Vervolg op de Synode-avond 

Naar aanleiding van de synode-avond 
van 31 januari jl. is het Bestuur voor-
nemens een tweede avond te organise-
ren. 

Deze zal plaatsvinden op maandag 13 
juni in De Sloep van de Mariakerk. 

Inloop vanaf 19:30 uur. 

De avond start om 20:00 uur.  

Het thema wordt in de volgende Klank-
kleur gepubliceerd.
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Crucifixion op Goede Vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vrijdag 15 april 

Mariakerk 
 

Om 19.30 uur zullen de koralen uit de Crucifixion 
gezongen worden door  

 

Mary’s Voices 
 

U bent van harte welkom! 

Stainer’s Crucifixion 
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Paasviering Mariakerk 

Op eerste Paasdag om 11:00 uur  
zingen alle koren van de Mariakerk, 
onder begeleiding van Karin Bouw-
meester. 

Wij zingen Missa Festiva van  
Gretchaninoff. Natuurlijk zal het Hallelu-
ja van Händel niet ontbreken. 

U bent van harte welkom om met ons 
samen Pasen te vieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Paasviering St. Vituskerk 

Pasen 17 april om 9:30 uur :we mogen 
weer zingen! Als teken dat we weer 
uitbundig mogen zingen, na 2 jaar, zul-
len wij als Ceciliakoor dit keer met Pa-
sen er een groot feest van maken. In 
deze viering zullen naast o.a. de Gre-
goriaanse gezangen de vaste gezan-
gen gezongen worden uit de Pastoral 

Messe van Mozart. De begeleiding is in 
handen van een klein kamerorkest en 
orgel, die uiteraard ook de samenzang 
van paasliederen zal begeleiden. Wij 
zullen proberen er een feestelijke vie-
ring van te maken. Wij hopen op veel 
bezoekers. 

Gezicht op de koorzolder van waaruit ieder zondag de muziek klinkt. 
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Compendium avonden 

Met veel enthousiasme zijn we weer 
gestart met de compendium avonden in 
de parochiezaal van de St. Vituskerk in 
Naarden. We zijn bijna aan het einde 
gekomen van alle 598 vragen en ant-
woorden. Maar dat wil niet zeggen dat 
we nu alles weten, in tegendeel we we-
ten nu een ietsje meer. Velen willen 
graag meer weten van het geloof. Door 
met elkaar te lezen en te spreken o.l.v. 
de priester komen we steeds verder op 
de weg die Christus ons is voorgegaan. 
Als we van iemand houden willen we 
meer van die persoon, in ons geval van 

Christus, te weten komen. Dat kan op 
vele manieren maar zeker ook door het 
lezen van de Catechismus van de Ka-
tholieke Kerk, waarvan het compendi-
um de leidraad is bij de Catechismus. 
Het is zeer de moeite waard! 

Er zijn de volgende avonden gepland: 
zondag 24 april, 29 mei en 26 juni om 
19.30 uur. 

U bent van harte welkom om mee te 
doen! 

Pastoor Carlos, Rita Pouw, Jaap de 
Bruijn en Pieter Pouw 

Overweging 

Titus Brandsma heilig in 2022 

Vorig jaar maakte het Vaticaan bekend 
dat de karmeliet Titus Brandsma heilig 
zal worden verklaard. Het wachten is 
op de concrete datum. Zijn heiligverkla-
ring zal in ons land groots worden ge-
vierd. Niet alleen door de karmelieten, 
maar ook in meerdere bisdommen. Ze-
ker in mijn voormalige bisdom Gronin-
gen Leeuwarden waar pater Titus werd 
geboren, maar ook in mijn huidige bis-
dom van ’s-Hertogenbosch. Pater Titus 
woonde immers lange tijd in Oss en 
was als professor verbonden aan de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen, 
de huidige Radboud Universiteit.  

Al vroeg doorzag Titus Brandsma het 
grote gevaar van het nationaalsocialis-
me. Tegenover het recht van de sterk-
ste en de rassenwaan van de nazi’s 
verdedigde hij, vanuit het evangelie van 
Christus, het recht van het zwakke en 
de waardigheid van iedere mens als 
schepsel van God. Voor pater Titus 
vormde het nazisme een vorm van 
nieuw heidendom. In mei 1940 werd 
ons land door de Duitsers overrompeld 

en begon een langzaam maar zeker 
proces van gelijkschakeling. De bezet-
ter wilde greep krijgen op de media. In 
samenspraak met de Utrechtse aarts-
bisschop De Jong trok pater Titus langs 
de redacties van de katholieke media 
om zo te zorgen dat nationaalsocialisti-
sche propaganda werd geweerd.  

Zo werd Titus Brandsma een ferme 
verdediger van de katholieke media en 
de persvrijheid in het algemeen tegen-
over de Duitse bezetter. Pater Titus 
werd daarmee een belangrijk katholiek 
verzetsman. Toen de Duitsers hem ar-
resteerden besefte hij dat hij in doods-
gevaar was. Hij wist van zijn zwakke 
gezondheid en had in een concentra-
tiekamp weinig kans te overleven. Na 
een innerlijke strijd kwam er overgave 
en in Dachau wist hij andere gevange-
nen te bemoedigen.  

Ook vandaag wordt in tal van landen de 
persvrijheid ingeperkt en worden de 
mensenrechten met voeten getreden. 
Recent kwam uit Rusland het bericht 
dat de mensenrechtenbeweging Memo-
rial de mond is gesnoerd. De wanda-
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den van Stalin mogen niet worden ge-
noemd. Het zou Russen beroven van 
hun nationale trots. De duistere kant 
van de recente geschiedenis mag niet 
aan het licht komen omdat dat niet past 
in de nationalistische koers van de hui-
dige machthebbers. Het Russische re-
gime wil de diepe wonden van de 
Stalinterreur niet verwerken en gene-
zen, maar de geschiedenis ontkennen 
en herschrijven.  

Niet alleen in dictaturen als Rusland 
staat de vrijheid van meningsuiting en 
waarheidsvinding onder zware druk. In 
steeds meer westerse landen zijn er 
ontwikkelingen die grote zorgen geven. 
Misschien nog wel het meest in de 
Verenigde Staten van Amerika. De 
voormalige president blijft tot op de dag 
van vandaag herhalen dat de verkie-
zingen gestolen zijn. En genoeg media 
zijn bereid om die boodschap te ver-
spreiden. In heel veel landen, helaas 
ook Nederland, is er veel nepnieuws 
als het gaat om het coronavaccin. De 

meest vreemde theorieën worden ver-
spreid en een deel van het volk slikt het 
als zoete koek. Juist in onze dagen 
dragen journalisten in het bijzonder en 
de media in het algemeen een grote 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het debat over de grote maat-
schappelijke thema’s. 

Voor mij is pater Titus een belangrijke 
erflater. De grote katholieke noties van 
menselijke waardigheid, solidariteit en 
de inzet voor het algemeen welzijn be-
paalden zijn leven. Binnenkort gaan wij 
de heiligverklaring van Titus Brandsma 
uitgebreid vieren. Gelovige journalisten 
hebben in pater Titus een patroonheili-
ge die hen kan stimuleren om secuur 
en gewetensvol hun werk te doen. 
Maar ook voor seculiere journalisten 
kan hij een voorbeeld zijn van moed en 
waarheidsliefde, ook in moeilijke maat-
schappelijke omstandigheden. 

Gerard de Korte,  

Bisschop van ’s-Hertogenbosch

 

Maria, onze hemelse moeder 

De Mariamaand mei staat weer voor de 
deur. Zoals gebruikelijk zal iedere zon-
dagavond om 19:30 uur in de Vituskerk 
in Naarden de Maria Vespers met aan-
bidding van het Aller Heiligst Sacra-
ment gehouden worden. U bent hierbij 
van harte uitgenodigd. 
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Voor vrijheid en rechtvaardigheid 

 

Heilige pater Titus, 
 

als een fysiek kwetsbaar mens hebt u geleefd, 

maar tevens als een man met een 

scherp verstand en een groot geloof. 

U leefde vanuit het evangelie en de grote 

mystieke traditie van de Karmel.. 

Toen het nationaalsocialisme duisternis bracht over 

Europa bleef het licht van Christus uw gids. 

Onvermoeibaar bleef u strijden voor 

vrijheid en rechtvaardigheid. 

U kwam op voor de waardigheid van iedere 

mens als schepsel van God. 

Uw werk maakte de vijand razend en daarom 

moest u tot zwijgen worden gebracht. 

Maar in alle kwetsbaarheid bleef u trouw 

en leefde u dicht bij Jezus. 

In het concentratiekamp bleef u vergevingsgezind 

en bidden voor uw beulen, in navolging van de Heer. 

Heilige pater Titus, wees voor ons 

een voorbeeld en een voorspraak. 

Maak dat wij in onze tijd opkomen voor recht, 

vrijheid en de waardigheid van iedere mens. 

Amen. 

 

 

Gerard de Korte, 
Bisschop van 's-Hertogenbosch 
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Pasen 

Toen ik in de eerste klas van de lagere 
school zat vertelden de zusters ons in 
de Veertigdagentijd, het verhaal over 
Jezus aan het kruis. Dat verhaal maak-
te diepe indruk op mij. Ik moest er stille-
tjes om huilen. 

Nog altijd spreekt het lijdensverhaal tot 
mijn verbeelding. Het loopt als een rode 
draad door mijn leven. Als kind vond ik 
het fijn om op vrijdagavond, gedurende 
de Vastentijd, naar de Kruiswegover-
weging te gaan. Kruisbeelden vielen mij 
altijd op. Het leek wel of mijn ogen daar 
naartoe werden getrokken. Ik vond, bij 
het zien van een kruisbeeld, daarin een 
gevoel van troost, verenigbaar met al 
het menselijk lijden.  

Toen ik als vrijwilligster in het Majella 
ziekenhuis werkte, viel mij op een ge-
geven moment op, dat de kruisjes die 
op de zalen hingen, van de muur ver-
dwenen waren. Het ziekenhuis was een 
algemeen ziekenhuis voor alle gezind-
ten toegankelijk. Niets verkeerd, maar 
waarom die kruisjes weg moesten … 

Later werkte ik bij een mevrouw. Op 
een dag zei ze tegen mij: “Als je straks 
weggaat, neem dan die spullen die op 
de galerij staan mee naar beneden en 
zet ze aan de straat want morgen komt 
de kraanwagen grofvuil ophalen.” Die 
spullen waren nog van haar overleden 
moeder. Er lagen, zag ik, ook twee 
kruisbeelden bij. Ik dacht “die gaan niet 
aan de straat!” Dus vroeg ik haar of ik 
deze mee mocht nemen. Ze antwoord-
de: “Neem maar mee, wat moet ik met 
die troep!” Ze hangen nu al jaren in 
mijn huis, terwijl ik er al genoeg had en 
nog steeds heb. 

Ja, overal kunnen we Jezus, in deze 
hoedanigheid, tegenkomen: op rom-

melmarkten, in kringloopwinkels, lig-
gend tussen de afgedankte potten en 
pannen. 

Zoals reeds gezegd, kruisbeelden 
spreken mij aan. Zij vormen een onder-
deel van mijn geloofsleven. De beproe-
ving, de vernedering, de verlatenheid, 
de pijn en tenslotte de dood van Jezus 
in een ver verleden, zo herkenbaar in 
het leven van mensen, in welke vorm 
van lijden dan ook, door alle tijden 
heen. 

Het kruis van Jezus laat ons echter ook 
zien dat de dood niet het laatste woord 
heeft, maar slechts een doorstart naar 
een nieuw leven is. 

Een hoopvolle gedachte waarin wij toe-
leven naar de boodschap van Pasen. 

Corrie Bloks – van der Maeden 
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Dromen 

In het boek van Profeet Joël hoofdstuk 
3 zegt de Heer: 

“Ik zal mijn geest uitgieten over al wat 
leeft. Jullie zonen en dochters zullen 
profeteren, oude mensen zullen dro-
men dromen en jongeren zullen visioe-
nen zien” 

Kijk, ik voel me aangesproken. Ik ben 
een oude man van 92 jaar en ik heb 
van de week, na allerhande verhalen 
van Stijn Fens over de zorgen in de 
katholieke kerk, een indringende droom 
gehad. Precies zoals Joël voorspeld 
had, oude mensen zullen dromen dro-
men. 

Ik droomde dat alle bisschoppen terug-
geroepen werden naar Rome, om in de 
stilte van het Vaticaan, afgezonderd 
van de buitenwereld, te bidden en te 
werken. Bidden om de heilige Geest en 
te werken aan de vernieuwing van de 
Kerk. Bidden en werken, dag in dag uit. 

God kent dag noch uur. Gods volk 
heeft veertig jaar in de woestijn ver-
keerd. Jezus heeft veertig dagen en 
nachten in de woestijn doorgebracht 
alvorens hij aan zijn openbaar leven 
begon. 

De paus maant zijn bisschoppen tot 
geduld, Christus is het licht der wereld. 
Het wachten is op de vurige tongen bo-
ven de hoofden van de bisschoppen. 
Dan zal het tweede Pinksterwonder 
geschieden en het aanzien van de Kerk 
zal veranderd worden. 

Niet ontevreden werd ik wakker en 
vroeg mij af of het een droom was of 
een visioen. In het boek van Joël staat 
duidelijk dat oude mensen dromen 
hebben en jongeren een visioen. 

Maar ondanks mijn leeftijd, voel ik mij 
jong van geest! 

Hartelijk groet, 
J.M. Baaij 

 

Herken ik de Heilige Geest? 

Tot mijn spijt kon ik niet deelnemen aan 
de Synode avond. Op RKKerk.nl had ik 
al veel van de voorpublicaties gelezen 
en het leek mij een ultieme gelegenheid 
om met elkaar na te denken over hoe 
de kerk in de toekomst weer aantrek-
kingskracht heeft op nieuwe generaties. 
Generaties die nu niet komen omdat ze 
weinig op hebben met wat de kerk 
thans biedt (of er helemaal niet in zijn 
opgevoed). 

Ik merk dat bij het formuleren van ant-
woorden op de vragen het toch vooral 
de ervaringen zijn van de wijze lessen 
die we op de lagere school kregen van 
de kapelaans. Aan de hand van de 
verhalen over Jezus en de vergelijkin-
gen en parabels die in de evangelies 

zijn opgetekend werd ons geleerd een 
goed mens te zijn, met oog voor je 
naaste. Behulpzaam waar mogelijk en 
zonder verschil in mensen te maken. 
Net zoals Jezus dat deed. 

Ervaar ik bij alles de aanwezigheid van 
de Heilige Geest? Misschien, maar 
daar ben ik mij niet van bewust. Wel 
merk ik, dat als er in de preek een dui-
delijke link wordt gelegd vanuit het 
evangelie naar de actualiteit, ik kippen-
vel kan krijgen of ontroerd raak. Als er 
een prachtig lied wordt gezongen kan ik 
zomaar geëmotioneerd raken. Het is 
vooral de symboliek waar ik geboeid 
door raak. Als we in de Eucharistie het 
laatste avondmaal herdenken en sa-
men breken en delen, dan geeft mij dat 
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het gevoel dat we een gemeenschap 
zijn. Vroeger nog meer dan nu, toen bij 
de communie stukjes van de grote hos-
ties werden gebroken. Prachtige sym-
boliek.  

Als ik in gedachte in een Mariakapel 
sta, steek ik graag een kaarsje op en 
denk ik aan dierbaren. Ook dan kan ik 
geëmotioneerd raken. Misschien is dàt 
wel de aanwezigheid van de Heilige 
Geest. Het hoeft voor mij geen naam te 
hebben. 

Ik hoop van harte dat de uitkomsten 
van alle synode gesprekken zullen lei-
den tot een visie op hoe de katholieke 
kerk weer een nieuwe generatie gaat 
aanspreken. Want de jongeren komen 
alleen als zij zich herkennen in de bij-
eenkomsten en zich verbonden voelen. 
Net als bij alle andere sociale netwer-
ken! 

Huub Baaij 

 

Bedevaart naar Kevelaer 

Beste parochianen,  

Als de coronamaatregelen het toelaten 
gaan wij, onder de zegen van Maria de 
Troosteres der Bedroefden, de komen-
de zomer op 25 en 26 juli weer op be-
devaart naar Kevelaer. Natuurlijk hou-
den we de ontwikkelingen rond de co-
ronamaatregelen goed in de gaten.  

We hopen dat vele parochianen zich 
aanmelden om dit jaar mee te gaan 
naar Kevelaer. Wilt u meer informatie of 

wilt u zich aanmelden voor de bede-
vaart, dan kunt u met mij contact op-
nemen, 06-51521221 of 
bwslkeet@gmail.com. 

Hartelijke groet namens de Broeder-
schap Onze lieve vrouw van Kevelaer 
Amersfoort en omstreken 
en het Gooi,  

Bernadette Keet  
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Boekbespreking 

 “Kick de Kerk uit haar coma” door 
J. Straub, Uitgeverij: Abdij Berne, 224 
pagina’s. 

Informatie betref-
fende auteur: 

Jacqueline Straub 
studeerde theolo-
gie in Freiburg en 
Luzern. Ze werkte 
in een parochie en 
wilde graag 
dienstbaar zijn. Nu 
doet zij journalis-
tiek werk. 

Zij zet zich in om de katholieke kerk 
weer te laten bloeien. Zij hoopt dat de 
kerk de jongeren weer aanspreekt. 

Informatie betreffende het boek: 

De Duitse theologe J. Straub betoogt 
hoe de Kerk zich meer moet instellen 
op de moderne tijd en de moderne jon-
geren. 

In de negentiende eeuw en het begin 
van de twintigste eeuw was er een 
enorme opleving in de Kerk. In de jaren 
na de tweede wereldoorlog is het verval 
al opgetreden. Er is gebrek aan evan-
gelisatie. In de nieuwe evangelisatie 

draait het om geloofsbeleving, ge-
meenschap en geloofskennis. Om een 
nieuw “Pinksteren” te bereiken is het 
nodig dat de Kerk zich aanpast aan de 
moderne tijd. 

Enerzijds spreekt Straub zich zeer posi-
tief uit over de rozenkrans, anderzijds is 
zij kritisch over de wijze waarop seksu-
aliteit en homofilie behandeld worden. 
En wel op een wijze die de jongeren 
niet meer aanspreekt. Ook andere dis-
cutabele feiten komen naar voren als 
liturgie, slechte preken, de rol van de 
vrouw in de Kerk, de vaak onbegrijpelij-
ke taal. Straub droomde van een nieu-
we Kerk, een nieuw Pinksteren. 

Er kan van alles rustig veranderen, in-
dachtig de openingszin van de concilie-
tekst over de Kerk in Lumen Gentium, 
dat niet de Kerk maar Christus het licht 
der wereld is. 

Met hartelijke groet, 

Ben Moussault en Jos Baaij

 

“Geloven tegen beter weten in” door 
Wil van der Bercken, uitgeverij Balans, 
144  pagina’s.  

Hoe kun je in de-
ze moderne tijd 
nog in GOD ge-
loven? Tegen 
welk aspect van 
het Christendom 
strijdt het athe-
isme? 

De schrijver is 
werkzaam ge-

weest als bijzonder hoogleraar Rus-
sisch Christendom in Nijmegen en do-
cent Russische geschiedenis in 
Utrecht. 

Het is voor mij een van de meest bij-
zondere boeken geweest die ik ooit op 
theologisch gebied heb gelezen. De 
wijze waarop geloof als een boven-
menselijk, haast buitenaards vertrou-
wen in GOD wordt neergezet. De 
schepping, de oerknal wordt naast de 
kosmologie besproken alsmede het 
kosmologische universum. 
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Een aanrader voor ieder die er niet 
voor schrikt om een moeilijke passage 

tweemaal te lezen. 

Ben Moussault.

Mijn inschatting is dat Bijbel en Weten-
schap niet elkanders tegenstanders 
zijn. Ze bestuderen hetzelfde onder-
werp maar geven er totaal andere be-
namingen aan, interpreteren het op ei-
gen wijze. Ze moeten elkaar respecte-
ren en niet moeilijk doen, dat de een 
spreekt over “God” en de ander over 
“Energiebron”, de een over “In den be-
ginne” en de ander over “de Oerknal”. 

In Genesis heeft de schepping een to-
taal andere tijdsindeling dan bij de we-
tenschap met zijn evolutieleer, maar de 
uitkomst is hetzelfde. 

In de bijbel staan woorden als barmhar-
tigheid, gerechtigheid en duurzaam-
heid. De mens bezit talenten en kan 
met deze woorden de aarde in stand 
houden. In de wetenschap kan men 
daar niet om heen. Over rentmeester-
schap gesproken! 

We behoeven ons niet veroordeeld te 
voelen tot “Geloven tegen beter weten 
in”. 

Hartelijke groet 

J.M. Baaij

 

Lourdes 

Op bedevaart gaat men naar plaatsen 
waar God bijzonder sterk en meer dan 
anders ervaren wordt. 

Bedevaarten zijn doorgaans een 
groepsgebeuren, waar alle isolement 
wordt doorbroken en zorgen, dat je los 
komt van je gewone ritme van de dag. 
Door gebed, verdieping en bezinning is 
de bedevaart een gebedstocht. 

Lourdes is ook z’n plaats waar God 
meer dan anders ervaren wordt en 
mensen samenkomen voor gebed om 
hulp, om te danken, om een gedane 
belofte te vervullen, uit nieuwsgierig-
heid of uit vroomheid. Lourdes is als 
een halteplaats op uw weg door uw 
jachtige bestaan. 

Door corona is het twee jaar niet moge-
lijk geweest om bedevaarten naar 
Lourdes te organiseren. Vanuit onze 
parochie gingen mensen op bedevaart 
met het VNB. Helaas is door de coron-

apandemie deze organisatie na 137 
jaar failliet gegaan. 

Wij, de onderstaande personen, zijn nu 
contactpersoon van het Huis voor de 
Pelgrim. Deze organisatie heeft al 100 
jaar ervaring in het organiseren van 
reizen naar Lourdes. Net als voorheen 
bij VNB hebben zij vlieg- en busreizen 
naar Lourdes in het voor- en najaar. 
Tevens zijn er ook reizen voor mensen 
met specifieke zorg of medische bege-
leiding. Eigen Nederlandse vrijwilligers 
verlenen zorg, die gewenst is. 

Het programma van een bedevaart is 
een afgewogen combinatie van op be-
devaart zijn, ontspanning en mensen 
ontmoeten. 

Wilt u informatie over de bedevaarten 
naar Lourdes, dan kunt u contact op-
nemen met de hieronder vermelde con-
tactpersonen. 
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Achter in de kerk liggen folders over de 
reizen en op de website van onze pa-
rochie: www.h-drieeenheid.nl vindt u 
onder het kopje bedevaarten meer in-
formatie over de reizen. 

U kunt ook kijken op de site: 
www.huisvoordepelgrim.nl  
Contactpersonen: 

Mariakerk Hans Hageman  
035-6932275 
j.c.m.hageman@12move.nl 

Vituskerk Bernadette Keet-van den 
Berg 
06-51521221 
bwslkeet@gmail.com 
 

 

De Cantatediensten voor de komende maanden 

Morgendienst 24 april 10:30 uur.  

Een morgendienst op 24 april in de Wilhelminakerk, waarin Evert-Jan 
van Katwijk voorgaat, mede muzikaal ondersteund door het Vocaal 
ensemble Voices.  

 

Zingen met dementie 

Hebt u het gezien, het gesprek en de 
documentaire op GooiTV over het par-
ticipatiekoor? Kijk 
https://www.gooitv.nl/videoplatform.  

Meer dan 
de moeite 
waard om 
daar eens 
de tijd voor 
te nemen. 
In deze 
documen-
taire gaat 
het over 
wat er al-

lemaal WEL kan. De documentaire 
schetst een ontroerend portret over da-
gelijks leven met dementie. Een film 
over verlies en de regie in eigen hand 
willen houden, over hoop en de moed 
niet opgeven. Want ook met dementie 
kan het leven zinvol zijn. Bijvoorbeeld 
door zich, net als Franc, aan te sluiten 
bij een van de Participatiekoren. Koren 
waarin mensen met dementie samen 
met ervaren koorzangers en een pro-
fessioneel orkest de Matthäus Passion 

zingen. Meer zang, minder zorg. Zingen 
heeft positieve effecten op het brein, 
dat is algemeen bekend.  

U wilt alle hoogtepunten uit Bach’s Mat-
thäus Passion horen? Dat kan op Zon-
dag 10 april 2022 (Palmzondag) om 
16:00 uur, MCO gebouw, Heuvellaan 
33, Hilversum. 

Het participatiekoor zingt, ondersteund 
door mantelzangers en beroepssolisten 
voor de aria’s, op zondag 10 april hoog-
tepunten uit de Matthäus Passion. Om 

16:00 uur komen alle deelnemers van 
het participatiekoor uit het hele land bij 
elkaar in het Muziekcentrum van de 
omroep in Hilversum. Daar worden we 

https://www.participatiekoor.nl/meezingen-met-dementie
https://www.mcogebouw.nl/
https://www.mcogebouw.nl/
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ontvangen door het Ra-
dio Filharmonisch Orkest, solisten van 
het Groot Omroepkoor én het Jeugd-
koor Spaarne. Samen met hen geven 
we dan een prachtig concert met alles 
wat thuis en op de meezing-zaterdagen 
is geoefend: de hoogtepunten uit de 
Matthäus Passion. Het zal een onver-
getelijke ervaring worden. U bent meer 
dan van harte welkom op dit unieke 
concert als luisteraar. Bent u een erva-

ren koorzanger en bekend met Bach’s 
Matthäus Passion? Schrijf u in op 
www.participatuiekoor.nl als mantel-
zanger of zanger, of kom op zaterdag 
om 14:30 uur naar de Evangelisch Lu-
therse kerk aan de Meckelenburglaan 
in Bussum waar we repeteren. 

Piet Philipse

 

 

 

Het Parochiebestuur 

en de locatieteams 

wensen u een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiofilharmonischorkest.nl/
https://www.grootomroepkoor.nl/
http://jeugdkoorspaarne.nl/
http://jeugdkoorspaarne.nl/
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Liturgisch rooster 

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 
   

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 15:00 uur Kruisweg M. Potjer 

Maria 19:30 uur Goede Vrijdag Pastoor C. Fabril 

Vitus 15:00 uur Kruisweg Pastoor C. Fabril 

Vitus 19:00 uur Goede Vrijdag Pastoor M. Costa 

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 

zaterdag 23 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 24 april  -  2e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 30 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 
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zondag 1 mei  -  3e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 7 mei       

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 8 mei  -  4e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 14 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 15 mei  -  5e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 21 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 22 mei  -  6e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

donderdag 26 mei  -  Hemelvaart   

Maria 11:00 uur Hemelvaart Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Hemelvaart Pastoor C. Fabril 

zaterdag 28 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 29 mei  -  7e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 4 juni       

Maria 17:00 uur Vormsel Mgr. Punt / C. Fabril 

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Vormsel  
zondag 5 juni  -  Pinksteren     

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

Vitus 9:30 uur 1e Pinksterdag Pastoor M. Costa 

maandag 6 juni     

Maria (blank) Geen viering   
Vitus 9:30 uur 2e Pinksterdag Kapelaan M. Palić  

 
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. 
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Liturgische kalender 

 

Zondag 10 april Palmzondag 

Donderdag 14 april Witte Donderdag 

Vrijdag 15 april  Goede Vrijdag 

Zaterdag 16 april Paaszaterdag 

Zondag 17 april Pasen 

Maandag 25 april H. Marcus 

Vrijdag 29 april  H. Catharina van Siëna 

Dinsdag 3 mei   HH. Filippus en Jacobus 

Vrijdag 13 mei   OL Vrouw van Fátima 

Zaterdag 14 mei  H. Mattias 

Donderdag 26 mei Hemelvaart 

  

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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. 
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Familieberichten

 

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 

 Odilia Loyola Elizabeth Maria Giesberts 
 

 

 

 

Wij hebben afscheid genomen van: 

 Pastoor Jan Kieftenburg, 86 jaar 

 Maria Sijpkens, 94 jaar  

 Antonius van Eijden, 89 jaar  

 Greet George van Weerdenburg, 89 jaar  

 Hubertina Taris – ter Steege, 95 jaar  

 Paul Sijpkens, 86 jaar 

 Pastor Hermanus Helsloot, 72 jaar 

 Daniël Kuijper, 93 jaar  

 Theodorus de Jong, 87 jaar 

 Hubertus Petrus Rijkers, 93 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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