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Woordje van de pastoor

Beste mensen,  

Als u dit artikel leest kan het zijn dat u al 
een prachtige vakantietijd achter de rug 
heeft of dat u nog plannen moet maken 
om op vakantie te gaan. Want hoe heer-
lijk was of is het, om na een druk en be-
wogen jaar zoals dit jaar tot nu toe is ge-
weest, even ergens anders naar toe te 
gaan om met jezelf, je gezin of dierbaren 
van je verdiende rust te kunnen genieten. 

Terwijl ik dit schrijf hebben wij al een 
groot aantal prachtige feesten gevierd: 
van de Hemelvaart van de Heer naar dat 
van Pinksteren; vervolgens naar het feest 
van de Heilige Drie-Eenheid, tevens de 
dag van mijn 22-jarige priesterwijding, 
waarvoor ik God zeer dankbaar ben. 
Verder naar Sacramentsdag, het feest 
van de Geboorte van Johannes de Doper 
en het Heilige Hart van Jezus. Wat zijn 
wij in ons geloof binnen onze Katholieke 
Kerk toch gezegend met deze rijke tradi-
tie, van speciale dagen en hoogfeesten.  

Ook hebben wij op 4 juni jl. in onze paro-
chie samen met Mgr. Punt de toediening 
van het Heilig Vormsel aan 16 jongeren 
mogen vieren. Het was een prachtige 
viering waar naast de vormelingen en 
hun gasten, vele trouwe parochianen aan 
deelgenomen hebben. En wat heeft het 
Mary’s Voices-koor prachtig gezongen! 
Het Vormsel bezegelt het Doopsel. Aan 
de vormeling wordt de Heilige Geest, de 
Gave Gods, geschonken zodat deze hen 
bij zal staan in hun verdere leven en er 
voor hem/haar zal zijn als deze hulp no-
dig heeft. Ook het feest van de Eerste H. 
Communie van 14 kinderen op 10 juni, 
met de medewerking van het jeugdkoor 
“de B’engeltjes”, was een groot feest om 
nooit meer te vergeten.  

Vele momenten van vreugde en samen-
zijn hebben wij met elkaar beleefd, ho-
pend op een boeiende toekomst voor 
onze parochiegemeenschap. Voor de 
parochianen werd op 20 juni jl. in de 

Sloep van de Mariakerk ook de tweede 
Synodale bijeenkomst gehouden. Ik was 
blij om te zien dat er toch nog een flink 
aantal deelnemers van onze beide ker-
ken naar deze bijeenkomst zijn gekomen. 
Onder leiding van diaken Ton Hekken-
berg hebben we over diverse thema’s 
gesproken, alsmede over de problemen 
die wij momenteel binnen onze ker-
ken/parochie ervaren, en wat we hieraan 
zouden kunnen doen. Ik heb goede hoop 
dat hieruit een aantal projecten voort zal 
komen, waarmee we misschien wat 
nieuwe initiatieven kunnen opstarten, die 
hopelijk meer (jonge) mensen terug zul-
len brengen naar onze kerk. 

Daarom lijkt mij de positieve betrokken-
heid van ons allen heel erg belangrijk nu 
wij onderweg zijn naar een nieuwe Syno-
de in het volgend jaar. Want wij leven in 
woelige tijden, misschien wel in Bijbelse 
tijden. Onze wereld zoals wij haar enige 
jaren geleden kenden, lijkt totaal anders. 
De snelheid waarmee veranderingen zijn 
gekomen is duizelingwekkend en maakt 
soms dat de wereld onherkenbaar is ge-
worden.  
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Hoe ziet de wereld er nú uit? Hoe zíet u 
de wereld? Ik zie een wereld die huilt, die 
schreeuwt naar liefde en gerechtigheid, 
naar vrede en waarheid! Maar de Kerk 
huilt óók en zoekt wegen om al haar kin-
deren weer op haar schoot en over de 
vloer terug te krijgen. Dit raakte mij tij-
dens de Sint Jansprocessie afgelopen 
zondag in Laren. De Kerk die naar buiten 
trad en in de persoon van de bisschop en 
alle gelovigen om zich heen, Jezus op 
straat droeg als DE WEG, DE WAAR-
HEID EN HET LEVEN.  

Ik ben ervan overtuigd dat God ook ons, 
nét als Sint Jan de Doper, hiervoor op-
roept om getuigenis af te leggen van ons 
geloof in Jezus Christus om Zijn Kerk in 
deze tijd te redden van de valkuilen van 
de vijand. Dat is mij duidelijk geworden 
tijdens de processie. Maar ook voor de 
jongeren van onze parochies, die door 
hun drukke leven weinig kunnen beseffen 
van het belang van het geloof en van Je-
zus Christus in hun leven, zie ik wegen 
ontstaan om hen tegemoet te komen: De 
W.J.D., Wereld Jongeren Dagen, volgend 
jaar in Portugal, Lissabon. Graag nodig ik 
de jongeren van onze parochie vanaf 18 
jaar van harte uit deze ervaring mee te 

maken, gezien volgend jaar de WJD in 
Europa plaats vindt. 

 Misschien is het een droom die ik u nu 
vertel, maar stel je een parochie voor met 
het dubbele of driedubbele aantal pries-
ters. Stel je voor dat parochies een nog 
grotere toegang tot de Sacramenten bie-
den. Stel je de zondagsmis voor op volle 
capaciteit. Stel je voor dat er weer ge-
noeg kinderen met hun ouders en groot-
ouders naar de kerk komen, zodat we 
weer de kindernevendienst in ere kunnen 
herstellen en dat we weer een crèche 
kunnen aanbieden tijdens de H. Mis. Stel 
je voor dat het weer gangbaar wordt in de 
Kerk meer gedoopt en getrouwd te wor-
den. 

Voor God is niets onmogelijk. Dezelfde 
Heilige Geest die actief was in het leven 
van de vroege Kerk en het leven van de 
heiligen door de eeuwen heen, is nu ook 
actief in de kerk en in óns leven. 

Ik geef de hoop in elk geval niet op, en 
met de hulp van de Heilige Geest blijf ik 
al mijn vertrouwen, geloof en gebeden 
richten naar God. 

Met een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril 

 

Van de bestuurstafel  

De Synodale weg 

Vlak voor Pinksteren, op vrijdag 3 juni, 
hebben de Nederlandse Bisschoppen alle 
gegevens die door de verschillende paro-
chies zijn aangeleverd gepubliceerd. Ook 
onze parochie heeft haar aandeel gehad 
in de discussie en heeft haar ‘zegje’ ge-
daan bij het bisdom Haarlem-Amsterdam. 
In het verslag staat wat er in het bisdom 
is gebeurd, met wie er is gesproken en 
wat daarvan de uitkomsten zijn in de con-
text van de synode 2021-2023 ‘Voor een 
Synodale Kerk: communio, participatio, 
missio’.  

Na de eerste bijeenkomst op maandag 
31 maart jl. is op verzoek van velen op 
maandag 20 juni een tweede avond ge-
houden over de Synodale weg. Aan deze 
bijeenkomst hebben zo’n 30 personen 
deelgenomen. We zijn nu bezig met de 
uitwerking van de bijdragen van de aan-
wezigen. 

Ook wij vonden het belangrijk om verder 
te spreken over hoe het nu verder moet 
in onze parochie. U herinnert zich mis-
schien James Mallon, een Canadese 
priester die in maart naar Nederland is 
gekomen om in Breda 2 dagen lang te 
spreken over parochie vernieuwing aan 
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de hand van zijn bekende boek: ‘Als God 
renoveert’. Het boek is enige tijd geleden 
besproken in Klankkleur. (7de jaargang nr. 
7 Kerst 2021). 

Op een bijzondere wijze heeft hij heel 
veel mensen weten te inspireren om aan 
de slag te gaan om de parochie weer le-
vendig te maken…om er een missionaire 
parochie van te maken. Op you-tube 
filmpjes kunt u veel van zijn ideeën terug-
zien.  

Wij hebben Ton Hekkenberg, diaken in 
Huizen en oud inwoner van Naarden, 
gevraagd en bereid gevonden deze 
avond in de Sloep te leiden. Aan de hand 
van een notitie over de thema’s Leren, 
Dienen (intern en extern), Gemeen-
schapsopbouw en Vieren zijn we in 4 
groepen verdeeld en hebben stevig ge-
discussieerd elk over één van bovenge-
noemde onderwerpen. Aan het 5de on-
derwerp over de Oecumene zijn we he-
laas niet toegekomen. 

Het grote probleem is de vergrijzing van 
de kerkgangers en een tekort aan jonge 
gezinnen met kinderen. Ze zijn er wel 
maar de vraag is hoe krijgen we ze naar 
de Kerk? Met andere woorden hoe kun-
nen we het voor gezinnen aantrekkelijk 
maken om weer actief bij de kerk te ho-
ren? 

Wij hebben de ouders van de eerste 
communicantjes en vormelingen van dit 
jaar en de afgelopen jaren per mail een 
aparte uitnodiging gestuurd om naar deze 

avond te komen. We moeten toegeven 
het was kort dag maar de respons was 
uitermate teleurstellend. Je vraagt je dan 
af wat doen wij verkeerd en hoe kunnen 
we het anders doen? We krijgen de gele-
genheid om ons ‘hart’ te luchten maar we 
maken er geen gebruik van…. 

Natuurlijk hebben we het allemaal druk 
met ons beroepswerk of vrijwilligerswerk 
en ons gezin of met onze kinderen en 
kleinkinderen maar we hebben ook de 
kans om ergens bij te horen – bij de ge-
meenschap van de gelovigen – die ook in 
onze tijd en onze kerken een familie zou-
den kunnen zijn en dat ook zouden moe-
ten uitstralen. 

Er zijn in Nederland de laatste jaren heel 
veel vernieuwingsbewegingen gekomen 
die een grote aantrekkingskracht hebben 
op ouders en kinderen, waar vaders en 
moeders actief aan deelnemen en zo een 
familie vormen. Het succes zit hem in het 
feit dat naast geestelijke vorming men 
ook heel veel activiteiten organiseert en 
vooral de kinderen ervaren dat zij niet de 
enigen zijn die naar de kerk gaan. De 
ouders worden vaak vrienden van elkaar 
en de kinderen evenzo. Men organiseert 
het hele jaar door activiteiten en men 
doet er enthousiast aan mee. 

Wij staan open voor positieve ideeën en 
opbouwende kritiek. 

Wij wensen iedereen een mooie zonnige 
tijd en een goede vakantie toe.  

Het parochiebestuur
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Heilig Vormsel

De Vormelingen zijn in de afgelopen 
maanden door de pastores Carlos en 
Mikel voorbereid op het Heilig Vormsel. 
Zij hebben het project “In Vuur en Vlam” 
gevolgd, waarbij ruimte is voor persoon-
lijke ervaringen.  

In de voorbereiding staat ook altijd een 
dag gepland om het seminarie te bezoek. 
Dit jaar togen zij op zaterdag 21 mei naar 
het seminarie in Nieuwe Niedorp. De 
rondleiding door priesterstudenten, de 
gezamenlijke maaltijd voorafgegaan door 
het middaggebed en voor even deelge-
noot te zijn van priesterstudenten is altijd 
een hele speciale ervaring. Dit jaar wer-
den de Vormelingen getrakteerd op een 
lunch die door pastoor Carlos klaarge-
maakt was! 

Na deze voorbereidingen hebben Stefa-
nie, Eline, Lindie, Xavier, Chris, Ties, 
Emily, Julia, Susanne, Frederique, Dani-
elle, Samuel, Alyssa, Max, Ies en David 
op zaterdag 4 juni in de Mariakerk het 
sacrament van het Heilig Vormsel toege-
diend gekregen door Mgr. Punt.  

Wij feliciteren de Vormelingen met deze 
stap in hun geloofsontwikkeling en wen-
sen hen nog vele jaren inspiratie toe in 
onze geloofsgemeenschappen of in ge-
loofsgemeenschappen in de plaatsen 
waar zij in de toekomst gaan wonen.  

(Omdat niet alle ouders hiervoor toe-
stemming hebben gegeven, mogen wij 
volgens de AVG geen herkenbare 
groepsfoto van de gevormden plaatsen.)

 

1ste Heilige Communie 

Vorig jaar oktober begonnen we met 14 
communicanten enthousiast aan de 
voorbereidingen op hun 1e Communie. 
Voor het eerst sinds de fusie van de R.K. 
Parochie v.d. Heilige Drieëenheid werden 
communicanten uit de Vituskerk en de 
Mariakerk samen voorbereid, dit jaar op 
de locatie van de Mariakerk.  

Het 1e Communieproject heeft veel ver-
halen en doe-opdrachten nodigen de 
communicanten uit om actief mee te 
doen, mee te denken en mee te praten. 

Na 10 intensieve voorbereidingsmomen-
ten, een bezoek aan de Ark van Noach in 
Huizen, Palmpaasstokken maken en ac-
tief meedoen in de viering met Palmzon-
dag werd het eindelijk 12 juni. Dé grote 
dag van de 1e Communie voor Annabel, 
Cas, Celeste, Christian, Giuletta, Isaac, 
Lavinia, Lorenzo, Najma, Philippa, Roc-
co, Simon, Tobias en Victor. 

Een mooie viering waar we met veel vol-
doening op terugkijken en mooie foto’s 
gemaakt zijn door de heer Wim Keet.  

We feliciteren de communicanten dat zij 
na alle intensieve voorbereidingen nu 
deel mogen nemen aan de Eucharistie, 
de kroon op hun tijd, inzet en energie. We 
proberen contact te houden! 

Een aantal leden van het jeugdkoor “De 
B’Engeltjes” hebben fantastisch gezon-
gen! DANK JULLIE WEL! 

Pastoor Carlos Fabril, Karin Veen, Roos 
Veen en Machteld van Thienen 

(Omdat niet alle ouders hiervoor toe-
stemming hebben gegeven, mogen wij 
volgens de AVG geen herkenbare 
groepsfoto van de communicantjes plaat-
sen.) 

 

 



   
7 

 

  

Synodeproject “Zij heeft een verhaal”

De Paus kuste Nederlandse katholieke 
vrouwen wakker 

Paus Franciscus heeft alle gelovigen we-
reldwijd gevraagd samen met hem na te 
denken over de toekomst van de Kerk. 
Hij richtte zich daarbij expliciet tot vrou-
wen. Het Netwerk Katholieke Vrouwen 
(NKV) voelde zich hierdoor aangespro-
ken en heeft begin 2022 een online en-
quête gelanceerd onder (katholieke) 
vrouwen in Nederland. Enkele kernvra-
gen waren: Hoe is het om vrouw te zijn in 
de katholieke kerk? Waar beleef je 
vreugde aan? Welke verbeteringen zijn 
volgens jou nodig? Welk advies zou je de 
bisschoppen willen meegeven wanneer 
zij in 2023 in Rome bijeenkomen?  

In zo’n twee maanden vulden liefst 2.238 
vrouwen de enquête in. Daarnaast kwa-
men ook per post nog reacties binnen, 
o.a. van congregaties van vrouwelijke 
religieuzen. Op verschillende plekken 
bleken mooie gesprekken en ontmoetin-
gen te zijn ontstaan.  

Alle reacties zijn op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze verwerkt in een fraai 

rapport. Op 25 mei is dat rapport over-
handigd aan de bisschop die binnen de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie 
verantwoordelijk is voor Kerk en Maat-
schappij/Vrouw en Kerk Mgr. Gerard de 
Korte en aan de Nederlandse theologe 
Prof. Dr. Myriam Wijlens. Zij is door de 
paus aangesteld als ‘consultant’ voor de 
bisschoppensynode.  

Hiermee is het proces zeker niet ten ein-
de. Hopelijk hebben we een nieuw begin 
kunnen maken van elkaar kennen, naar 
elkaar luisteren en samen verder bouwen 
aan de toekomst van de Kerk. Ook is het 
zo dat het Netwerk Katholieke Vrouwen 
zich met het project ‘Zij heeft een verhaal’ 
aansluit bij katholieke vrouwenorganisa-
ties wereldwijd, die bijdragen in dit syno-
dale proces.  
Zie www.unkv.online Daar is het rapport 
te lezen en kan een papieren uitgave 
worden besteld. Voor eventuele verdere 
informatie: 
Marie-Louise van Wijk-van de Ven, be-
stuurslid NKV, mlvanwijk@planet.nl 

 

Contactdag voor ouderen en familieleden

Vanwege corona kon er helaas een paar 
jaar geen ouderencontactdag worden 
georganiseerd. Gelukkig is het dit jaar 
wel mogelijk om samen te komen.  

Op zondag 7 augustus 2022 is iedereen 
welkom in de kerk. De dag start om 12 
uur met een Heilige Mis. Deze wordt ge-
volgd door een lunch, een kopje koffie en 
een gezellig samenzijn. De middag wordt 
afgesloten met een Plechtig Lof om 15 
uur.  

Zou u middels het inschrijfformulier, dat 
achter in de kerk ligt, willen aangeven of 
u kunt komen. De kerk is toegankelijk 
voor rolstoelen. Helaas zijn er niet ge-
noeg vrijwilligers om iedereen te vervoe-

ren. Indien het echt niet mogelijk is om 
vervoer te regelen, dan kunt u dit aange-
ven op het inschrijfformulier. De heer Pe-
ter Grol neemt dan contact met u op.  

Ingevulde antwoordstroken graag vóór 21 
juli in de brievenbus van de pastorie de-
poneren of opsturen naar het parochie-
secretariaat, Turfpoortstraat 1, 1411 ED  
Naarden. 

Voor vragen kunt u terecht bij: 
Agnes Pouw, Meerstraat 7, Naarden 
Tel. 035 6941893 of 0645473313 
 
Namens alle medewerkers wensen wij u 
allen een fijne dag toe. 
Werkgroepen Diaconie en M.O.V.
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Afscheid         

Beste medeparochianen,  

Sinds het jaar 2014 ben ik werkzaam in 
de parochies van Naarden en Bussum, 
eerst als diaken en daarna als priester.  

Nu is het moment gekomen om afscheid 
van jullie te nemen. Mgr. Hendriks, heeft 
mij gevraagd om pastoor te worden in de 
regio’s Hoorn en West-Friesland Zuidoost 
en ik heb snel met zijn verzoek inge-
stemd. 

Met veel plezier en toewijding heb ik in 
deze parochies gewerkt. Ik kijk terug op 
een onvergetelijke tijd waarin ik veel heb 
geleerd: de Nederlandse taal, een luiste-
rend oor bieden, nabij zijn aan mensen 
die een mooi of een droevig moment 
hebben meegemaakt. Bijzonder voor mij 
waren de ontmoetingen met de parochia-
nen, thuis, bij een parochieavond, bij uit-
jes of na de viering bij het koffiedrinken. 
Natuurlijk is het centrum van ons geloof 
het samenzijn in de Heer. Ik heb in al de-
ze jaren mogen ervaren, hoe jullie met 
geloof en eerbied de vieringen bijwoon-
den.  

Ik wil iedereen bedanken die ik op mijn 
pad ben tegengekomen. De goede sa-
menwerking met Carlos, Maciej en Mikel. 
de besturen en al diegenen die voor mij 
altijd klaar stonden en die mij geholpen 
hebben om te groeien als priester en als 
gelovige. Ook al die parochianen die ik in 
al deze jaren heb leren kennen, waarmee 
ik een goede band heb gehad en die mij 
nu zijn voorgegaan naar de hemel, heb ik 
in mijn herinnering. 

Op mijn plaats zal Javier Acuña Acuña 
komen, die als kapelaan werkzaam zal 

zijn in onze parochies en die in de pasto-
rie van Blaricum gaat wonen. 

Ik heb het vaak gezegd: “Ik heb mijn fa-
milie en mijn mooie dorp verlaten. Ik heb 
hier wel een familie en vier mooie dorpen 
teruggevonden.” Ik hoop dat Javier, net 
als ik, zich hier thuis kan voelen bij jullie. 

Ik zal van jullie afscheid nemen in de vol-
gende vieringen: 

• 28 augustus om 9.30 uur  
in de Vituskerk in Naarden 
 

• 4 september om 9.30 uur  
in de Thomaskerk in Huizen 
 

• 11 september om 11.00 uur  
in de Vituskerk in Blaricum 
 

• 18 september om 11.00 uur  
in de Mariakerk in Bussum 
 

Ik hoop veel van jullie daar te zien en te 
kunnen groeten. 

Op zondag 25 september in Hoorn zal 
Mgr. J. Hendriks mij tot pastoor installe-
ren. Als u wilt en kunt, bent u van harte 
welkom om de viering bij te wonen. Voor 
nadere info, zoals plaats en tijdstip, zullen 
jullie in de komende tijd op de hoogte 
worden gebracht.  

Ik heb eens gehoord: afscheid nemen 
bestaat niet. Zou het waar zijn? Uit het 
diepst van mijn hart en met een dankbaar 
hart zeg ik jullie allen: TOT ZIENS. 

Andrea Geria 
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Orde van St. Vitus voor Daniël van Eijden

Zoals het gelukkig vaak gaat, is ook Da-
niël op 7 jarige leeftijd direct na zijn 1e H. 
Communie opgeleid tot misdienaar. 

Daar bleef het niet bij. Hij bleef trouw 
meewerken aan de ondersteuning van de 
zondagse liturgie. Hij is inmiddels al jaren 
acoliet en heeft 23 jaar op zijn conduite-
staat staan. Reden genoeg om hem te 
onderscheiden met de Orde van St Vitus 
en te huldigen met bloemen, op de jaar-

lijkse Vitusdag, op zondag 19 juni jl. Da-
niël is bijna 2 meter 5 cm en zijn postuur 
rijkt bijna tot aan de Godslamp, lijkt het 
wel. St. Vitus op de achtergrond is op die 
dag ook extra in de bloemetjes gezet. 
(foto van Wim Keet!) 

Nogmaals gefeliciteerd Daniël en heel 
veel dank voor je perfecte dienstbaarheid 
tijdens al die mooie vieringen in de afge-
lopen 23 jaren. 

  

 

MIVA-zondag 28 augustus 2022

Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht 
voor medische zorg voor de meest 
kwetsbaren in Tanzania. 

De bestemming van Geofrey 

Pionier Geofrey zet zich in voor goede 
primaire gezondheidszorg in het westen 
van Tanzania. Het ziekenhuis van Sumve 
biedt zorg aan mensen in een groot ge-
bied. Bijna honderdduizend mensen, die 
verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor 

gezondheidszorg van 
Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk. 

Outreach-missie 

“Het is het belangrijkste, dat we voorko-
men dat mensen ziek worden”, zegt Geo-
frey. Met een auto, die hij eerder met 
steun van MIVA aanschafte, doet hij aan 
zogeheten ‘outreach’-missies : doctoren 
en verpleegkundigen reizen af naar om-
liggende dorpen om de bewoners voor te 
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lichten over hygiëne, ziektes, virussen en 
levensstijl. Geofrey : “we vertellen men-
sen over hoe ze ziektes, zoals diabetes 
en corona kunnen voorkomen.” 

Auto maakt het verschil tussen leven 
en dood 

Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen 
intensive care heeft, moeten patiënten 
soms met spoed naar een groter zieken-
huis in Mwanza. 

“Dat is een rit van 58 kilometer”, legt 
Geofrey uit. “Met de auto van MIVA zijn 
we daar ruim een half uur sneller dan 
voorheen. Dat betekent soms het verschil 
tussen leven en dood.” 

Omdat Geofrey de auto nu niet volledig 
kan inzetten als ambulance, vraagt hij 

aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de 
hulp aan de gemeenschap nog verder 
verbeteren. 

Tot zover de drive van Geofrey. 

Op 28 augustus zal tijdens de viering 
aandacht gevraagd worden voor het goe-
de werk van de MIVA en zal er aan het 
eind gecollecteerd worden voor de MIVA. 

Mocht u daar niet bij kunnen zijn wegens 
andere verplichtingen of misschien bent u 
nog op vakantie dan kunt u uw gift ook 
overmaken op banknummer: 
NL42INGB0000002950 t.n.v. MIVA te 
Den Bosch. 

Namens de MOV-werkgroep 
Arnold van Velzen

 

Met mijn vrienden…….

Maandag 20 juni 2e synodale gespreks-
avond, gelukkig zijn er meerdere jonge-
ren aanwezig. 

Er zijn 4 gespreksgroepen: Leren, Die-
nen, Gemeenschapsbouw en Vieren. Ik 
kies voor Gemeenschapsbouw en geluk-
kig zitten er ook twee jongeren in de 
groep. Op enig moment voel ik me bij-
zonder aangesproken door een antwoord 
van één van de jongeren: 

“Ik wil met mijn vrienden in de kerk zitten, 
maar niet meer naast vader of moeder. 
Dit is geen kritiek op mijn ouders, maar ik 
zoek een andere beleving.” 

Thuis gekomen heb ik lang zitten mij-
meren over dit antwoord. 
Het is in feite een roep om uitbreiding van 
vieringen. De vieringen, die ze samen 
met vader en moeder bijwonen, zijn tradi-
tioneel, gebeden, preek en koorzang vol-
gens het Romeins Missaal. Het boeit de 
jongeren niet, ze worden er niet door 
aangesproken. 

Ze willen gebeden die hen raken, die 
recht uit het hart komen. 

Ze willen preken waarin de boodschap 
van het evangelie aansluit bij de proble-
men van de waan van de dag. 

Ze willen gezang en muziek die hen aan-
spreekt, die hen beweegt. 

Ze willen samen met vrienden de kerk 
bezoeken. 

De kerk wil dat ook graag, dus pak dit 
met beide handen aan. Het is een prach-
tige opdracht voor de werkgroep Liturgie. 
Ga samen met jongeren, priesters, paro-
chiebestuurders, kosters, koordirigenten 
en koorzangers meerdere malen per jaar 
aan tafel zitten en probeer naast de tradi-
tionele viering ook iets anders te bieden, 
waar jongeren met hun vrienden op af 
komen. 

Ik hoop dat het lukt. Er zal best wat 
smeerolie bij te pas moeten komen, want 
we zitten o zo vastgeroest. 

Ik wou dat ik 50 jaar jonger was! 

Veel succes, hartelijke groet 

J.M. Baaij
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Overweging 

De rozenkrans van Titus Brandsma 

Ik vertel hier het verhaal van een rozen-
krans, een gebedssnoer. Een heel bij-
zondere rozenkrans. Gemaakt van splin-
ters hout, knopen van kampkleding en 
een touwtje dat die naam eigenlijk niet 
verdient. Eigenlijk is het een rozenkrans 
van niets. Wie er hard aan trekt, heeft 
alleen maar splinters, knopen en stukjes 
touw in zijn of haar hand. En toch bood 
deze rozenkrans ooit geweldig veel hou-
vast. Er is dus soms weinig bezit voor 
nodig om houvast te hebben. Sterker 
nog, wat waardeloos is, kan geweldige 
waarde hebben: splinters, touw en kno-
pen. 

De rozenkrans behoorde toe aan Titus 
Brandsma, de bevlogen karmeliet die in 
1942 langs redacties van kranten in bezet 
Nederland reisde en die iedere hoofdre-
dacteur en redactie op het hart drukte: 
wijk niet voor de terreur van de nazi's, 
kom op voor de vrijheid van het woord. 
Titus was de pleitbezorger van de vrijheid 
en de waarheid. Daarom werd hij opge-
pakt, van 12 maart tot 28 april zat hij vast 
in kamp Amersfoort. Daar heeft hij deze 
rozenkrans gemaakt, samen met de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andere gevangenen. Samen baden ze 
het Onze Vader en Wees Gegroet, op de 
momenten dat alles duister was en het 
nacht was in vele harten. Titus zocht dan 
de mannen op die het moeilijk hadden, 
sprak hun moed in en bad de rozenkrans.  

Iedere nacht opnieuw werden al die ban-
ge harten verbonden met elkaar en met 
God. 

Een van die gevangenen in kamp Amers-
foort was Leo Siegmund. Deze gymleraar 
van het Carmel Lyceum in Oldenzaal was 
opgepakt omdat hij de preken vertaalde 
en verspreidde van Clemens von Galen, 
de bisschop van Munster die een felle 
tegenstander was van de nazi-ideologie. 
Siegmund kende Titus Brandsma als be-
stuurslid van de school waar hij gym gaf. 
In Amersfoort kwamen ze elkaar weer 
tegen. Op de verjaardag van Hitler, 20 
april 1942, kreeg een aantal gevangenen 
gratie, onder wie Leo Siegmund. Op de 
appelplaats van het concentratiekamp 
namen Titus en Leo afscheid van elkaar. 
Toen Siegmund wilde vertrekken, zei Ti-
tus: 'Wacht, ik heb nog wat voor je'. Hij 
pakte zijn rozenkrans en gaf die aan Leo 
Siegmund. Titus kwam niet vrij, hij ging 
naar Scheveningen en daarna naar 
Dachau. Daar stierf hij 26 juli 1942. Hij 
boog niet voor de terreur, hij stierf voor 
de vrijheid. En hij vond zijn houvast in de 
rozenkrans. 

De zoon van Leo Siegmund heet Theo 
Siegmund en was priester van het aarts-
bisdom Utrecht. Hij heeft de rozenkrans 
van Titus Brandsma altijd bewaard. Tien 
jaar geleden mocht ik de rozenkrans een 
paar dagen lenen voor een toespraak bij 
de dodenherdenking op 4 mei. Ik heb 
toen gezegd dat dit gebedssnoer me 
raakte om drie redenen. In het diepst van 
de nacht, midden in het lijden, kunnen 
mensen houvast vinden in spullen die 
normaal gesproken niets waard zijn. Wat 
waardeloos lijkt, krijgt waarde. In onvrij-
heid en gevangenschap kan een rozen-
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krans machtelozen en kwetsbaren ver-
binden met elkaar en met God. En ten-
slotte, in de meest verlaten eenzaamheid 
verwijzen de knopen en splinters naar 
God. Als mensen niets meer kunnen en 
zo alleen zijn met hun angst, is er het 
gebed. 'Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik 
was U nimmer zoo nabij, blijf bij mij, bij 
mij, Jezus zoet, Uw bijzijn maakt mij, al-
les goed', schreef Titus in een brief vanuit 
gevangenschap. 

Toen ik het verhaal over deze rozenkrans 
verteld had bij de dodenherdenking, was 

het heel lang stil. In de stilte werd de re-
liek doorgegeven, van de ene hand in de 
andere hand. Ieder was even verbonden 
met Titus, met de andere gevangenen, 
met God. En iedereen wist: als de vrijheid 
onvrijheid wordt, is alles anders. Dan zijn 
splinters, knopen en touw genoeg om 
houvast te krijgen. Als alle vaste grond 
wordt weggeslagen, is er het geloof in 
God. Als een weg naar de diepste vrijheid 
in onvrijheid. 

Leo Fijen

 

Twee naaktslakken

Twee naaktslakken die allang een relatie 
hadden met elkaar, wilden dit jaar hun 
vakantie eens doorbrengen in een 
strandhuisje op palen. Ze hadden hier al 
jarenlang van gedroomd, dus moest het 
er nu maar eens van komen. Dat zij naakt 
waren was geen enkel probleem. Sterker 
nog; het was niet toegestaan om daar in 
kleding rond te lopen. Er werd voor twee 
weken geboekt. Met een kleine koffer, 
waar amper iets inzat, alleen het hoogst 
nodige, gingen ze op weg naar de kust. 
Even er helemaal tussenuit, genieten van 
de rust en de zeelucht. Aangekomen gin-
gen zij, via de trapleuning, omhoog en 
namen hun intrek in huisje nummer 13. 
Ongeluksgetal, doch ze waren, geen van 
beiden, bijgelovig. Onder het genot van 
een kopje paardenbloementhee keken ze 
uit over de zee. 

Het was juist vloed geworden. “Hier kun-
nen we genieten. Niks hoeft, alles mag. 
Geen gedoe voorlopig.”, zo dachten zij. 
Zo ging het, twee weken: langs de trap-
leuning naar beneden en met een slak-
kengang naar het strand voor een wan-
deling om dan weer voldaan terug te ke-
ren en langs de trapleuning omhoog te 
gaan voor een dutje. Langs de trapleu-
ning, wederom met een slakkengang, zo 
het slakken betaamt, naar beneden voor 
een rondje duinen en later weer langs de 
trapleuning omhoog. Hoog tijd voor de 
nodige rust daarna. 

Dit alles twee weken bij herhaling ge-
daan. 

Het was, wat je noemt, de vakantie van 
hun leven! 

Corrie Bloks – van der Maeden 
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Paus Adrianus VI

500 jaar geleden werd Adriaan Floriszoon 
Boeyens in1522 tot paus gekozen. Ik wil 
daar wat aandacht aan besteden, want ik 
zie bepaalde zienswijzen van paus Adri-
aan VI die overeenkomen met de ziensij-
zen van paus Franciscus. 

Maar eerst de pauskeuze: 38 kardinalen 
komen in de Sixtijnse Kapel bijeen. Ze 
zijn niet eensgezind en worden beïnvloed 
door twee wereldlijke leiders: Keizer Ka-
rel V van het Heilig Roomse Rijk en ko-
ning Frans I van Frankrijk. 10 stemrondes 
leveren geen overwinning op. 

Kardinaal Giulio de Medici, de latere paus 
Clemens VII, stelt voor het oog te laten 
vallen op een niet aanwezige bisschop, 
de bisschop van Tortosa in Spanje. Die 
bisschop is niemand anders dan Adriaan 
Floriszoon Boeyens uit Nederland, die 
een jaar na zijn priesterwijding promo-
veert in de theologie, leraar en raadgever 
wordt van Karel V, als diplomaat naar 
Spanje gaat en bisschop wordt van Tor-
tosa. Hij verdedigt de belangen van Karel 
V en onderdrukt de Spaanse opstand 
tegen het Habsburgse regime. 

Adriaan ontvangt de onheilstijding uit 
Rome dat hij als plaatsbekleder van Je-
zus Christus op aarde moet gaan funge-
ren. Een zware functie die hij niet ambi-
eert en het liefst weigert, maar dat gaat 
niet. 

De omstandigheden waaronder Adrianus 
VI aantreedt, zijn bar en boos. Europa 
wordt bedreigd door de oprukkende Tur-
ken. Maarten Luther heeft een aanzet 
gegeven tot de Reformatie met een dra-
matische scheuring van de kerk tot ge-
volg. In Rome heerst de pest en de 
schatkist van het Vaticaan is leeg als ge-
volg van de enorme festiviteiten en het 
luxe leven van zijn voorganger  
paus Leo X. 

Onder Adrianus VI is het afgelopen met 
het feesten en het luxe leven, hij geeft de 
voorkeur aan ascese. Hij heeft weinig op 

met schone kunsten en zet de stimulering 
van de Renaissancecultuur van zijn voor-
ganger niet voort. Hij heeft een zeer een-
voudige levensstijl, verzet zich tegen de 
armoede, heeft fundamentele kritiek op 
de curie en is hervormingsgezind. In de 
wandelgangen spreekt men over de bar-
baar uit het noorden, die het liefst een 
stukje kabeljauw eet en een biertje drinkt. 

Hij is bedachtzaam en neemt rustig de 
tijd om een weloverwogen besluit te ne-
men. Hij krijgt daardoor het verwijt van 
besluiteloosheid. 

In de Rijksdag in Neurenberg laat hij een 
verklaring voorlezen waarin de kerk de 
verantwoordelijkheid op zich neemt voor 
de kerkelijke misstanden. 

Eeuwen later onderstrepen twee andere, 
niet Italiaanse, pausen, Johannes Paulus 
II en Benedictus XVI, het belang van de-
ze waardevolle vorm van zelfkritiek. In 
zijn eerste vergadering met kardinalen 
stelt hij in scherpe bewoordingen de 
schandalen in Rome aan de kaak. Hij 
roept zijn gehoor op om afstand te doen 
van overbodige luxe en het goede voor-
beeld te geven aan de gelovigen.  

Hij ziet wat er niet deugt, hij ziet wat er 
anders moet, hij vindt het noodzakelijk 
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dat de kerk gezuiverd wordt en verheft 
zijn stem tegen allerlei vormen van mis-
bruik. Het wordt allemaal geen succes, hij 
krijgt geen poot aan de grond, mede door 
het feit dat hij niet wil kiezen tussen Karel 
V en Frans I. 

Uitgeput door alle tegenwerking en te-
genslagen sterft hij na een wekenlang 

ziekbed op 14 september 1523. Men is 
niet rouwig om zijn heengaan. 

Hij is maar een jaar paus geweest. Er 
gaan geruchten, maar dat zijn geruchten. 
In de Sixtijnse Kapel wachten de kardina-
len op de komst van de Heilige Geest. 

Buiten wacht de menigte op witte rook. 

J.M. Baaij

 

Wanneer de Geest vonken slaat

Met Pinksteren zongen we de hymne aan 
de H. Geest “Veni, Sancte Spíritus”. 

Het negende couplet luidt: 

“Da tuis fidelibus 
In te confidentibus 

Sacrum septenarium.” 
 

In de vertaling van J.W. Schulte Nord-
holt: 

“Geef uw gaven zevenvoud 
ieder die op U vertrouwt, 
zich geheel op U verlaat.” 

 
Deze hymne zegt dat er zeven gaven 
zijn. De hymne laat dat zien. Zowel in 
het Latijn als in het Nederlands zijn er 
iedere regel zeven lettergrepen (tel 
maar na)! 
Die zeven gaven zijn als het ware zeven 
vonken waarmee de Geest ons aanvuurt. 
Die zeven gaan terug op een profetie bij 
Jesaja (11:2-3) over de Geest die woont 
in Messias Jezus. En Jezus laat bij ons 
de Geest vuur slaan bij onze Doop en 
Vormsel. In 2014 vertelde Paus Francis-
cus daar meer over tijdens de audiënties: 

https://www.vatican.va/content/francesco/
it/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140409_udienza-
generale.html. 

Het gaat over onderstaande zeven von-
ken. 

1. Wijsheid. Voor een goed leven moet je 
de Wijsheid hebben, te zien wat werkelijk 

belangrijk is. Die Wijsheid woont als gave 
van de Geest in je hart, niet in een koude 
hersenpan. Wijsheid stelt ons in staat 
alles met andere ogen te zien. Pas met 
Gods ogen krijgt alles zijn juiste perspec-
tief. Menselijke zaken zijn klein tegenover 
het goddelijke. Aardse belangrijkheden 
vallen weg voor de horizon van het on-
eindige. 

 
 
 

2. Verstand. Misschien beter Onder-
scheidingsvermogen. Dat laatste woord 
staat dichterbij het Hebreeuws. Zonder 
de vonk van Onderscheidingsvermogen 
blijven de ogen van het hart blind. 
 

3. Raad. Deze vonk van de Hl. Geest lijkt 
wel op een soort intuïtie. De goede keu-
zes worden je als het ware aangeraden. 
Niet door menselijk inzicht, maar doordat 
ons verstand door de Hl. Geest verlicht 
is. 
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4. Sterkte. Je moeten daarbij niet aan 
een man met spierballen denken. Eerder 
aan een zuil of een vrouw die een doorn-
tak omklemt. De Hl. Geest geeft je sterkte 
om vast als een zuil voor je keuze te 
staan. De kracht om vast te houden, ook 
als het stekelig als een doorntak wordt. 
De Hl. Geest maakt je standvastig in jouw 
geloof, in jouw hoop en in jouw liefde. 
 

5. Godskennis. Deze vonk doet ons God 
kennen in alles en allen. Dat kennen ont-
steekt in ons de liefde voor de heelheid 
en heiligheid van al zijn schepselen en 
heel zijn schepping. 
 

6. Godsvrucht. Een andere vertaling is 
Piëteit. Piëteit is niet een geest van 
slaafsheid die je vrees aanjaagt. Het is 

een geest van kindschap die ons doet 
uitroepen “Abba, Pappa” (Rom 8:8-17). 
De Geest die vuur en liefde is, maakt ons 
kinderen van de Vader. 
 

7. Vreze des Heren. Moderner in straat-
taal vertaald: Respect. Hoe zeer we ook 
Gods geliefde kinderen zijn, we zijn niet 
zijn speelkameraadjes. Deze vonk van de 
Heilige Geest maakt twee dingen moge-
lijk: vertrouwelijk met God omgaan als 
zijn bemind kind én respectvol blijven als 
schepsel met jouw God. 
Zeven vonken voor jou als kind Gods. De 
zeven vonken van de H. Geest zijn on-
eindig veel meer dan zeven magere vink-
jes. 

Peter Eldering
 

Meetafelen 

Deel je blijdschap en ze zal groter worden. 

Deel je zorgen en ze zullen minder zijn. 

Deel je liefde en je zult liefde krijgen. 

Deel je eten en het zal beter smaken. 

Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken. 

 Al meer dan 25 jaar verzorgt de werk-
groep één keer per maand (met uitzonde-
ring van de zomermaanden) een 3 gan-
gen maaltijd in de Sloep, voor iedereen 
die wil mee eten. De tafels worden fees-
telijk gedekt, er wordt met veel liefde en 
passie gekookt en de gasten worden har-
telijk ontvangen. 

De Sloep gaat om 17.00 uur open en om 
17.30 uur gaan we aan tafel. 

Het is beslist de moeite waard om een 
keertje “de proef” op de som te komen 
nemen. 

Wilt u ook komen eten, dan dient u zich 
van tevoren aan te melden. Dit gaat als 
volgt: 

• Doe € 10,00 (graag gepast) in een 
dichtgeplakte envelop 

• Schrijf op de envelop Meetafelen en 
uw naam en telefoonnummer 

• Doe de envelop in de brievenbus 
van het pastoraal centrum van de 
Mariakerk, uiterlijk de maandag 
voorafgaand aan meetafelen. 

 
De data voor meetafelen dit najaar zijn: 

• 18 september (aanmelden uiterlijk 
12 september) 

• 16 oktober      (aanmelden uiterlijk 
10 oktober) 

• 20 november  (aanmelden uiterlijk 
14 november) 

• 18 december  (aanmelden uiterlijk 
12 december) 

We hopen velen van u te ontmoeten in 
september ! 

Werkgroep Meetafelen  

Aafke, Betty, Irenka, Louky, Mieke en 
Rineke 
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Op naar een duurzame Mariakerk!

De wereld zit vol uitdagingen. Ook binnen 
het locatieteam en het bestuur spreken 
we over de toekomst. Soms vanuit kos-
tenoverweging, soms vanuit een maat-
schappelijk besef dat we meer ruimte 
moeten geven aan duurzaamheid.  

We willen ons plan klaar hebben voordat 
we door CO2 maatregelen gedwongen 
worden bepaalde stappen te zetten. 

Als je op zoek gaat naar wat de succes-
volle aanpak zou kunnen zijn, is het van 
belang dat de stappen die je zet breed 
gedragen zijn. De keuzes hebben invloed 
op alles wat er gebeurt. Van het koffie 
drinken tot het verwarmen van de kerk, 
van het onderhoud van de tuin tot het 
maken van misboekjes en vooral ook 
welk gedrag we van elkaar gaan vragen.  

Wij hebben de duurzaamheidsvraag 
voorgelegd aan onze architect, met wie 
wij nauw samenwerken bij het onderhoud 
van onze monumentale kerk. Uit die bij-
eenkomst concluderen we dat duur-
zaamheid niet iets is om er even bij te 
pakken. Er is alleen een kans op succes 
als we vanuit een brede projectgroep, 
waarin mensen met uiteenlopende kwali-
teiten kunnen meedenken over de stap-
pen die in de toekomst kunnen worden 
gezet. 

We willen niet alleen maar acteren op de 
vraag van overheid (en of het bisdom), 
maar willen zélf kijken waar onze invloed 
ligt om ons duurzaamheidsbeleid vorm te 
geven. 

Voor de projectgroep zoeken wij mensen 
die duurzaamheid hoog op hun agenda 

hebben staan. Mensen die vanuit hun 
maatschappelijke positie de juiste ingan-
gen kunnen hebben bij overheidsinstan-
ties en subsidieverstrekkers. Mensen met 
een bouwkundige achtergrond die kun-
nen adviseren over de haalbaarheid van 
ideeën en mensen die bedreven zijn in 
communicatie, zowel in schrift als in de 
nieuwe/sociale media. 

Als u dat bent, of als u degene kent, waar 
wij naar op zoek zijn, dan vragen wij u om 
dat te melden bij het parochiesecretari-
aat. (035-6931591) 

Wij realiseren ons dat dit niet met één 
oproep in de Klankkleur zal lukken. U zult 

de oproep vaker voorbij zien komen. 

Het locatieteam. 
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‘Open Kerk’ in Naarden weer open?

‘Open Kerk’ in Naarden op zaterdagen 
tussen 10.30 en 13.30, heeft tijdens de 
Coronaperiode helaas niet kunnen functi-
oneren. 

Inmiddels is de situatie weer bijna nor-
maal en willen we ‘Open Kerk’, op zater-
dagen gedurende drie uur, weer in ere 
herstellen. 

In die twee ‘Coronajaren’ hebben helaas 
enkele leden van de werkgroep te ken-
nen gegeven er me te willen stoppen.  

Nu zijn we op zoek naar aanvulling en 
dus nieuwe leden van de werkgroep be-

staande uit 13 leden, die gedurende één 
uur per maand bereid zijn om de Kerk 
Open te houden voor bezoekers, die 
even willen bidden, rondkijken of een 
kaarsje willen branden. 

Graag komen we in contact met parochi-
anen die ons daarmee willen helpen. 
Meld U zich dan s.v.p. aan bij het secre-
tariaat van de St. Vituskerk, op dinsdag-
ochtenden bereikbaar onder nummer 
035-6943588. 

Alvast veel dank voor Uw medewerking

 

Gezocht…..

Een student uit de Elisabeth parochie in 
Arnstadt (D) stuurde ons een noodkreet: 
Weten jullie voor mij een tijdelijk onder-
komen? 

Ik ga in September in Amsterdam stude-
ren, en het lukt me niet om vanaf hier een 
kamer te vinden. Eenmaal in Amsterdam 
zal ik verder op zoek gaan. 

Onze vraag: Heeft één van u ruimte 
over en bent u bereid deze jongeman uit 
de brand te helpen? Uiteraard staat er 
een vergoeding tegenover. 

Neem dan contact op met: 
Ton en Beppy Vos – tel: 035-6915002

 
 

 

 

Boekbespreking

“Wegen en dwarswegen, 2000 jaar 
Christendom in hoofdlijnen.” 

Door: Nico van den 
Akker en Peter Nis-
sen. 300 pagina’s, € 
24,95. 

Een zeer verdienste-
lijk boek voor wie 
zich op de hoogte 
wil stellen van twin-
tig eeuwen Chris-
tendom. 

Waarom werden de christenen in de be-
ginperiode zo vervolgd? 

Welke ketterijen waren er in de eerste 
500 jaar? 

Hoe uitgebreid werd het Arianisme – de 
ontkenning van de godheid van Christus 
– aangehangen?  

Van welke misbruiken en machtsvertoon 
was er sprake? 

Uitgebreid wordt de Reformatie in haar 
verschillende vormen beschreven, de 
Verlichting en de daarop volgende ge-
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loofsopleving en piëtisme zijn zeer ruim 
en duidelijk van opzet. 

Het groots uitgevoerde zakenregister ma-
ken dit boek tot een goed naslagwerk 
voor kerkhistorische zaken. 

Lezing van dit werk zal een bredere kijk 
op het Christendom en op het Rooms 
Katholicisme geven. 

Ben Moussault

 

Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 
 

 Mick Willem Franciscus Louis Fransen 
 

` 

In het huwelijk getreden zijn: 

o Lodewijk Verkerk en Mary de Vries  
 

 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 Antonia Hendrika Maria Keyzer – van der Meer op 83 jarige leeftijd 

 Theodorus Jacobus Maria Kort op 77 jarige leeftijd 

 Johanna Butink – Bollebakker, 91 jaar 

 Marie Zuman – van der Pauw, 88 jaar 

 Clasina Rijsdam – Dashorst, 98 jaar 

 Margaretha van der Meer – Vlaar, 87 jaar 

 Maria Lucassen – Vereecke, 87 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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Kinderpagina 

Hoi allemaal, 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Froggy 
de kikker. Iedere klankkleur beleef ik een 
nieuw avontuur. 

Gaan jullie mee op avontuur? 

 

Vakantie! 
Het is vakantie! Zondag zei de moeder 
van de kindernevendienst: ‘Vandaag 
gaan we naar buiten! We gaan iets bij-
zonders zoeken!’ Ze gaf elk kind een 
doosje. Toen liepen ze de kerk uit, de 
straat uit, richting park. Toen de kinderen 
terugkwamen, hielden ze hun doosje vast 
als een kostbare schat. Ze schreven er 
met mooie letters op wat erin zat. 
De pastoor hield een preek over de va-
kantie. ‘Het is belangrijk om rust te ne-
men, want in de stilte kun je God horen!’ 
zei hij. Intussen snuffelden de muizen 
aan de doosjes. ‘Er zitten vast snóépjes 
in!’ fluisterden ze. Maar ik, Kikker, kon 
wél lezen: ‘STILTE, staat erop. Op elk 
doosje!’ 
‘Zit dát erin?’ riep de brutaalste muis. ‘Dat 
wil ik horen. Toe, help eens even!’ 
‘Niet doen!’, riep ik nog, maar zijn vriend-
je duwde het dekseltje omhoog, de muis 
kroop erin en de deksel viel dicht. We 
hoorden de muis niet meer. 

Toen kwamen de kinderen hun doosjes 
halen, om aan de mensen te laten zien 
wat ze van buiten hadden meegebracht. 
‘Dus jullie hebben STILTE gevonden in 
het park?’ riep de pastoor ‘Laat eens ho-
ren?’ De hele kerk werd muisstil. De pas-
toor deed een van de doosjes open en 
schrok! Want uit dat doosje floepte de 
muis! Nou… stil was het toen niet meer. 
En ’s avonds verzuchtte de muis: ‘Toch 
was het in dat doosje héérlijk stil. Het 
voelt alsof ik een week op vakantie ben 
geweest…

GEZOCHT 
Wij zoeken nieuwe misdienaars. 

Heb jij je Eerste Communie gedaan? 

Ben je 9 jaar of ouder? 

Vind je het leuk om te assisteren bij de Heilige Mis? 

Dan ben jij degene die wij zoeken en ben je van harte welkom.  
Ik hoop op vele reacties, 

 hartelijke groet Joke van Bogerijen tel 0640110862 
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STIL 

In mijn vakantie wou ik het stil, 
dus ging ik naar de duinen. 
Maar meeuwen krijsten hoog en schril, 
de wind floot door de kruinen. 

Toen ging ik naar de oceaan, 
en dook naar de stille diepte. 
Maar snel moest ik weer naar boven gaan: 
mijn zuurstofmeter piepte!   

Toen klom ik op een hoge berg 
waar je enkel de wind kan horen. 
Maar de onrust was nog even erg. 
Het lawaai zat ín mijn oren. 

Daar woonde een monnik, oud en wijs. 
Hij zei: ‘Kom even binnen. 
Je zoekt te ver, ga terug naar huis, 
laat de stilte daar beginnen.’ 

 

Jezus zegt 

Kijk naar de vogels in het veld, ze zaaien niet en ze maaien niet, maar hun hemelse Va-
der geeft hun te eten. Dan zorgt Hij ook voor jou! 

Matteüs 6,26 

Kleur de vogel maar in. 
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Liturgisch rooster 

zaterdag 16 juli  

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 17 juli  -  16e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 23 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 24 juli  -  17e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 30 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 31 juli  -  18e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 6 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 7 augustus  -  19e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 13 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 14 augustus  -  20e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

maandag 15 augustus     

Vitus 19:00 uur Maria Tenhemelopneming Pastoor C. Fabril 

zaterdag 20 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 21 augustus  -  21e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 27 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 28 augustus  -  22e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Gast voorganger 

Vitus 9:30 uur Afscheidsviering A. Geria / M. Costa 
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zaterdag 3 september 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 4 september  -  23e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 10 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zondag 11 september  -  24e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 
 

 

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. 

 

 

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

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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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    

    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 


