
 

 

 

  
1 

 

  

  

          RK Parochie van de H. Drieëenheid 

 

 

8e jaargang - nr.6 

Oktober 2022 

 



  

    
2 

 

   

Inhoudsopgave 

Van de bestuurstafel ....................................................... 4 

Nieuwe misdienaars gezocht .......................................... 6 

Andrea Geria, veel heil en zegen! ................................... 6 

Requiem van Fauré ......................................................... 11 

Adventsactie .................................................................... 12 

200-jarig bestaan Oud RK Begraafplaats Sint Vitus ....... 14 

Advent voor de kinderen ................................................. 16 

Kinderpagina ................................................................... 17 

Begraafplaats St. Vitusparochie Naarden 175 jaar! ........ 18 

Jeugdhonk ....................................................................... 19 

Inzameling voor de voedselbank .................................... 20 

Liturgisch rooster ............................................................. 22 

 

Parochiewijzer  Telefoon 
Parochie secretariaat Ans Baaij 

ma. en di. 09:00 – 13:00 uur 
wo. 09:00 – 12:00 uur 

 do. en vr. 09:00 – 13:00 uur 

    69 31 591 

Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl 

 Website: www.h-drieeenheid.nl 

Noodnummer Tijdens kantooruren: 69 31 591 

 Buiten kantooruren: 06 270 787 77 

Pastoor Pastoor Carlos Fabril  69 43 588 

Parochiebestuur Voorzitter: 
vicevoorzitter: 
secretaris:  
penningmeester:  
leden:  

Pastoor Carlos Fabril 
Pieter Pouw 
Karin Veen 
Enzo Robustelli 
Wim Keet 

Giften & Kerkbalans rekeningnr.:  NL 02 RABO 0372240526 

Vertrouwenspersoon PCI Marlène Potjer 06 46 395 060 

Mariakerk Brinklaan 42, 1404 EX  Bussum 69 31 591 

Vituskerk Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 69 43 588 

Redactie “Klankkleur”  Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg 

Kopij-aanlevering klankkleur@h-drieeenheid.nl 

Grafische vormgeving Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen 
 

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. 



 

 

 

  
3 

 

  

Woordje van de pastoor

Beste mensen, als christenen en als vol-
gelingen van onze geliefde Heer Jezus 
Christus worden wij steeds geroepen om 
het Goede Nieuws te verspreiden. Maar 
in de huidige tijd moeten wij misschien 
eerst tot besef komen wat het slechte 
nieuws is, want anders is het Goede 
Nieuws gewoon ‘Nieuws’. Tot mijn grote 
verdriet moet ik constateren dat het 
slechte nieuws heftige vormen heeft aan-
genomen. 

Ons eigen landje lijkt één van de koplo-
pers te zijn in de schrijnende wereldsitua-
tie. Door de stijgende prijzen van primair 
levensonderhoud komen steeds meer ge-
zinnen in de problemen, gezinnen die tot 
nu toe heel goed in hun eigen onderhoud 
konden voorzien. Steeds meer kleine be-
drijven zijn genoodzaakt de deuren te 
sluiten omdat zij de energierekening niet 
meer kunnen betalen. Er zijn al ouders 
die de avondmaaltijd met hun kinderen 
overslaan om hen in plaats daarvan een 
boterham te eten te geven. Ik wil niet 

negatief zijn, maar ik benoem dit omdat 
wij ons terdege bewust moeten worden 
van wat er om ons heen gaande is. Het 
blijkt dat veel mensen zich schamen voor 
hun armoede en dit voor hun omgeving 
proberen te verbergen.  

Het is onze taak als Christen om onze 
naaste lief te hebben en te steunen. Dus 
laten we kijken in hoeverre wij hulp kun-
nen bieden, niet alleen aan mensen in 
onze gemeenschap, maar ook in onze 
gemeente. De Voedselbank is voor velen 
van ons een bekende weg om mensen in 
nood te helpen. Velen van ons bieden al 
lang hulp, maar volgens vertrouwde bron-
nen lijkt de nood bij de bezoekers van de 
Voedselbank wel heel erg gestegen te 
zijn. 

Hoe is het zover gekomen met onze van-
zelfsprekende welvaart? Het ligt voor de 
hand om de politiek en onze regeringslei-
ders als schuldigen aan te wijzen, maar 
wij moeten ook verder en dieper kijken. 
Het blijft een feit dat Nederland steeds 
meer seculier aan het worden is, net als 
andere Europese landen. Na de corona-
crisis zijn veel parochianen weggebleven 
van hun parochiekerk, wat mede aanlei-
ding is voor een artikel van bisschop Jan 
Hendriks waarin staat dat er tussen nu en 
5 jaar vele kerken in ons eigen bisdom 
gesloten moeten worden.  

Waarom gebeurt dit allemaal en waarom 
zijn wij hier op aarde? Is het om bezit en 
aanzien te vergaren; om een luxueus le-
ven te leiden; om de verveling te bestrij-
den door allerlei afleiding en entertain-
ment? Hoe vaak raken mensen hierdoor 
van God vervreemd!  

Als de mens zich van God vervreemdt, 
dan denkt hij dat hij alle problemen zelf 
moet oplossen. En als dit niet lukt, ont-
staat er wanhoop, angst en depressie. De 
heilige apostel Paulus zegt in Efeze 6,12: 
“Want onze strijd gaat niet tegen vlees 
en bloed maar tegen de 
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heerschappijen, tegen de machten, te-
gen de wereldbeheersers van deze 
duisternis, tegen de boze geesten in 
de hemelen. Grijpt daarom naar de wa-
penrusting Gods”.  

Het enige wat echt werkt is terugkeren 
naar God, dagelijks tijd uittrekken voor 
gebed en een diepere intimiteit met Hem 
in Zijn Woord, de Heilige Schrift en zo 
veel mogelijk de Eucharistie vieren.  

Besef je hoe fortuinlijk en gezegend wij 
zijn als christenen. Wij hebben een Vader 
in de hemel die bereid is altijd voor ons te 
zorgen! “Vraagt en U zal gegeven wor-
den; zoekt en ge zult vinden; klopt en er 

zal worden opengedaan. Want al wie 
vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor 
wie klopt, doet men open”. (Mat. 7,7). 
Moge onze hemelse Moeder in deze ok-
tobermaand helpen bij de betekenis van 
dit woord: om te kijken of wij inderdaad 
vragen, of wij inderdaad zoeken en of we 
inderdaad kloppen en op welke manier 
wij dit doen.  

Met een hartelijke groet,  

Pastoor Carlos Fabril 

 

 

Van de bestuurstafel

Op 10 september is er een bijeenkomst 
geweest in Heiloo van alle besturen in het 
bisdom Haarlem-Amsterdam met onze 
bisschop Mgr. J.W.M. Hendriks. Andere 
sprekers waren onder andere de alge-
meen econoom T.J. van der Steen MBA 
en stafmedewerker M.F.E van der Knaap. 

Vanuit onze parochie was aanwezig de 
vicevoorzitter: P.P.L.M. Pouw 

De bisschop zei o.m. het volgende: 

Een moeilijke tijd… 

De afgelopen twee-en-een-half jaar zijn 
voor vrijwel niemand gemakkelijk ge-
weest. De Corona-periode had vele as-
pecten van het kerkelijk leven lam gelegd 
en onze kerken zijn gedurende langere 
tijd maar beperkt toegankelijk geweest. 
Gelovigen konden de kerk niet bezoeken, 
koren konden niet zingen, catechetische 
en pastorale activiteiten konden niet of 
maar op beperkte schaal worden georga-
niseerd. Ik waardeer de creatieve initiatie-
ven die in die tijd zijn genomen en be-
dank iedereen die zich heeft ingezet om 
ondanks de situatie toch in contact te ko-
men met de parochianen, activiteiten on-
line of op andere manieren toch door-
gang te laten vinden en de vele mensen 

die eenzaam waren en het moeilijk had-
den bij te staan. Dank aan de pastorale 
krachten, bestuursleden en alle vrijwil-
ligers die hun best hebben gedaan om 
mensen ook in die tijd met de liefde van 
Christus nabij te zijn! 

De gevolgen 

Intussen is wel duidelijk geworden dat de 
Corona-pandemie het proces van krimp 
waar we al in zaten, heeft versneld. 
Trouwe kerkgangers op leeftijd zijn nog 
ouder geworden en hebben de kerkgang 
soms niet meer opgepakt. Anderen zijn 
gewend geraakt aan een andere invulling 
van de zondagmorgen, vrijwilligers zijn 
afgehaakt, koren zijn gestopt. En voor de 
relatie met God geldt helaas wat in veel 
gevallen op de relatie onder mensen van 
toepassing is: uit het oog, uit het hart. Als 
je een relatie niet onderhoudt bloedt die 
dood. Als je elkaar lang niet ziet en er 
geen bijzondere moeite voor hebt gedaan 
om elkaar te zien, zal die relatie wellicht 
als een nachtkaars uitgaan. Het is ook 
voor het geloof en voor de relatie met 
God heel belangrijk dat die gevoed wor-
den, op de eerste plaats door de sacra-
menten en door het gebed. Zonder diep-
gang wordt alles anders, door de levende 
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band met de goede God krijgt alles een 
ander perspectief. Tegelijk moeten we 
niet vergeten dat het verlangen naar God 
ergens diep in het hart van iedere mens 
verborgen zit: “Onrustig is ons hart, totdat 
het rust vindt in U”, zei Augustinus al. Ie-
der mens heeft ten diepste een verlangen 
om gekend en bemind te zijn en te leven. 
Het is de kern van de boodschap van het 
evangelie dat er een God is die ons leven 
zin en betekenis geeft, die van onze 
aardse levensweg een pelgrimstocht 
maakt naar Leven en Geluk. “We zijn op 
aarde om God te dienen en hier en hier-
namaals gelukkig te zijn”, was het ant-
woord in de schoolcatechismus op de 
vraag “Waartoe zijn we op aarde?” 

Aldus de bisschop. 

Het hele verhaal is te lezen op de site 
van het bisdom bij Nieuws archief - be-
richten 23 september…. 

Inmiddels zijn uit verschillende landelijke 
publicaties zaken naar voren gekomen 
die wij ook met u willen delen. Het vol-
gende artikel is overgenomen uit KN van 
30 sept. nr. 39. 

“In het bisdom Haarlem-Amsterdam moe-
ten de komende jaren veel kerken sluiten 
om geloofsgemeenschappen overeind te 
kunnen houden. Het bisdom wil naar een 
model waarin een klein aantal vitale ker-
ken een centrumfunctie vervult. Door de 
terugloop van de aantallen kerkgangers, 
slinkende vrijwilligersbestanden en zwak-
kere financiën moeten parochies kerken 
gaan afstoten om levensvatbaar te blij-
ven. Het bisdom wil de komende vijf à 
tien jaar toewerken naar een situatie 
waarin ongeveer 28 kerken een blijvende 
centrumfunctie vervullen. Nog eens 37 
kerken blijven enkele jaren als ‘steunpunt’ 
voor de plaatselijke gemeenschap funge-
ren, waarbij grote investeringen worden 
vermeden. Dat betekent dus dat 99 ker-
ken in het bisdom binnen enkele jaren 
moeten sluiten.” 

Het proces van krimp heeft grote gevol-
gen voor het voortbestaan van parochies 
en kerken in ons bisdom. Hierover zal in 
de komende tijd verder gesproken wor-
den. Zowel in het bisdom als in ons paro-
chiebestuur. Wij zullen u op de hoogte 
houden. 

Het verwarmen van de kerken 

Over de energiecrisis is ook gesproken. 
We hopen dat het een milde winter zal 
worden, maar het laat zich nu al aanzien 
dat wij de verwarming over enkele weken 
flink zullen moeten laten draaien om de 
temperatuur enigszins aangenaam te ma-
ken. 

Er is vanuit het bisdom het advies gege-
ven om eventueel kerken te sluiten om de 
gasrekening niet onnodig op te laten lo-
pen. Voor onze gemeenschap zou het 
kunnen inhouden dat er, als het een 
strenge winter wordt, er één gebouw ge-
sloten zal worden. Dit hoeft niet onover-
komelijk te zijn omdat de H. Mis overal 
hetzelfde is. Het is alleen een kwestie 
van er rekening mee houden dat sommi-
gen naar een andere locatie moeten 
gaan. Gelukkig zijn de afstanden redelijk 
te noemen. In ieder geval is het aan te ra-
den in geval van koude u extra warm te 
kleden. Wij hopen dat het allemaal mee 
zal vallen maar een ‘gewaarschuwd 
mens telt voor twee’.  

Het synodale proces en parochiever-
nieuwing 

De komende tijd zullen we in het paro-
chiebestuur bespreken hoe wij dit proces 
verder zullen aanpakken. De uitkomsten 
die wij van alle deelnemers hebben ont-
vangen zijn inmiddels uitgewerkt en ver-
stuurd aan degenen die de bijeenkomst 
hebben bijgewoond. 

Het parochiebestuur 
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Nieuwe misdienaars gezocht

Voor de beide kerken zijn we op zoek 
naar nieuwe misdienaars. 

Heb je het afgelopen jaar, of al eerder, je 
1ste Heilige Communie gedaan en het lijkt 
je leuk om misdienaar te worden, meld je 
dan aan bij  

• Astrid van Eijden op tel. 06-23682598 
(St. Vituskerk)  

• Joke van Bogerijen op tel. 035-
8880722 (Mariakerk) 

We gaan eerst een paar keer oefenen en 
daarna word je aan de hand van een 
rooster ingedeeld. Er wordt rekening ge-
houden met eventuele vakanties en 
sport. 

Astrid van Eijden en Joke van Bogerijen

Andrea Geria, veel heil en zegen! 

Beste medeparochianen, 

Op 25 september werd ik door Mgr. Hen-
driks tot pastoor in solidum geïnstalleerd 
voor de parochies in de regio Hoorn en 
West Friesland Zuid Oost. In de viering 
waren naar schatting 300 mensen en in 
de kerk zag ik mijn geliefde parochianen 
uit het Gooi. Bedankt dat jullie zijn geko-
men. 

Ik kijk terug naar een mooi en onvergete-
lijk afscheid in de parochies van Blari-
cum, Huizen, Naarden en Bussum. Met 
dankbaarheid aan God heb ik vele mooie 
jaren meegemaakt in jullie parochies en 
heb veel vrienden gemaakt.  

Bij het afscheid in de verschillende paro-
chies heb ik met verdriet van jullie af-
scheid genomen. Vele handen geschud, 
vele omarmingen, vele kaartjes en ap-
pjes, bij enkele zag ik de tranen in de 
ogen. Ik zal dit alles zeker nooit vergeten. 

Ik wil alle vrienden en parochianen be-
danken die me hebben geholpen om te 
groeien als christen en als gelovige, die 
achter me stonden ieder keer dat ik nodig 
had. Graag herinner ik jullie allen in mijn 
dagelijks gebed, ik vraag jullie daarmee 
voor mij te blijven bidden en aan mij blij-
ven denken. 

Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor 
de collectes om geld in te zamelen voor  

een nieuwe auto, ik hoop er binnenkort 
een te gaan kopen.  

Ten slotte heb ik niet genoeg woorden 
om uit te drukken hoe dankbaar ik ben.  

De enige woorden zijn: dank jullie wel en 
vaarwel. 

Andrea Geria 
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Advent 2022 

Sinds vele jaren heeft de werkgroep VOP 
(Vieringen Onder leiding van Parochia-
nen) de Adventsvieringen in de Mariakerk 
voorbereid. Er werd gezocht naar een 
goed en toepasselijk thema. Bij een ge-
kozen thema werd literatuur gezocht en 
die inspirerende voorbereiding - met de 
inbreng van de hele werkgroep – resul-
teerde in een viering met overweging en 
liederen. Er kwam steeds iets moois uit.  

Met deze vieringen konden wij ons - sa-
men met de aanwezige parochianen - 
voorbereiden op het Kerstfeest. Al met al 
heel fijn om te doen maar ook zeer inten-
sief en tijdrovend. 

Helaas door allerlei oorzaken (het tijd-
stip? de temperatuur in de kerk? de 
vorm?)  is het aantal mensen dat de Ad-
ventsvieringen bijwoonde, steeds kleiner 
geworden. 

Wij hebben hierover met elkaar van ge-
dachten gewisseld en zijn tot de 

conclusie gekomen, dat we de voorberei-
ding op het Kerstfeest op een andere ma-
nier vorm en inhoud willen gaan geven. 

Wij zoeken naar een vorm waarin de aan-
wezigen geen toehoorders maar mede-
werkers zijn. U zult er te zijner tijd via Ma-
ria Boodschap meer over lezen, zoals 
o.a. het precieze tijdstip.  

Op dinsdagmiddag 13 december zullen 
we in de Sloep samen in een gewijzigde 
adventsviering ons voorbereiden op het 
Kerstfeest.  

Mocht deze vorm aanspreken, dan stel-
len wij ons voor om dinsdag 20 december 
de viering van 13 december een vervolg 
te geven om zo samen de voorbereiding 
op het Kerstfeest in te vullen. 

Werkgroep VOP 

 

 

Verdieping 

Jezus blijkt geen gemakkelijke te zijn 
voor degenen die in zijn voetspoor willen 
gaan, zo schrijft de Vietnamese kardinaal 
Frans van Thuan zaliger gedachtenis in 
zijn boek Getuigenis van Hoop. Deze kar-
dinaal werd in 1975 benoemd tot hulpbis-
schop van Saigon en door het communis-
tische bewind datzelfde jaar op het feest 
van Maria-ten-hemelopneming gevan-
gengenomen. Dertien jaar lang leefde hij 
in gevangenschap, waarvan negen jaar in 
eenzame opsluiting. Op de dag van zijn 
gevangenneming besefte hij dat hij alles 
moest achterlaten, zich toe moest ver-
trouwen aan Gods voorzienigheid en te-
rug moest keren naar het meest wezen-
lijke. In de gevangenis vroegen medege-
vangenen zich af wat de reden was voor 
zijn hoop. “Waarom heb je alles verlaten: 
familie, macht en welstand om Jezus te 
volgen? Daar moet je wel een heel goede 

reden voor gehad hebben!” Ook zijn be-
wakers stelden hem vragen: “Bestaat 
God echt? En Jezus? Is het bijgeloof? Is 
het een uitvinding van de heersende 
klasse?” Frans van Thuan ging op zoek 
naar een manier om zijn roeping op een 
duidelijke manier aan hen uit te leggen en 
vond deze: “Ik liet alles achter om Jezus 
te volgen, omdat ik houd van de gebre-
ken van Jezus.” Hij noemt vijf gebreken 
(in de ogen van de wereld) die Hij in Je-
zus ontdekt heeft. Jezus heeft een ver-
schrikkelijk slecht geheugen, zegt hij, 
want Hij vergeet zo makkelijk de zonden 
van de goede moordenaar, van de boet-
vaardige zondares en van de verloren 
zoon. Jezus kan ook niet rekenen, den-
ken we maar aan het verhaal van het ver-
loren schaap: 99 volgzame schapen zijn 
Hem evenveel waard als één dat weg-
loopt. Hij kent ook geen logica want Hij 
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vindt het redelijk dat een vrouw die één 
geldstuk terugvindt, een feest organiseert 
om haar blijdschap te vieren dat vele ma-
len meer kost dan dat ene geldstuk. En 
Jezus begrijpt niets van financiën want 
aan de werkers van het elfde uur geeft Hij 
evenveel loon als aan de werkers van het 
eerste. En naar aanleiding van het evan-
gelie van vandaag zegt hij: Jezus is roe-
keloos. De publiciteitsmanager van een 
bedrijf of de leider van een verkiezings-
campagne zorgt voor een uitgekookt pro-
gramma dat allerlei verleidelijke beloften 
bevat, Niets van dat alles bij Jezus! Men-
selijkerwijs gesproken is zijn publiciteits-
campagne gedoemd te mislukken. De 
leerlingen die alles voor Hem hebben 
achtergelaten geeft Hij niet eens de ze-
kerheid van voedsel en onderdak, maar 
alleen deelname aan zijn eigen manier 
van leven. 

Waarom volgen mensen Jezus dan toch 
als de navolging van Hem op het eerste 

oog zo onaantrekkelijk, zo saai, zo onher-
bergzaam lijkt te zijn? Kardinaal van 
Thuan antwoordt: “Omdat Hij liefde is. Als 
mensen Jezus volgen wordt de liefde hun 
thuis, wordt God hun thuis die liefde is. 
De liefde is veeleisend, vraagt veel van 
mensen maar laat mensen wel vrij om 
voor haar te kiezen en eenmaal in vrijheid 
voor de liefde gekozen maakt het men-
sen ook vrij, innerlijk vrij.” Jezus roept ons 
vandaag op tot onthechting als we Hem 
willen volgen. Hij roept zelfs op tot een 
radicale onthechting, niet omdat de rijk-
dom van deze wereld of de relaties tot 
onze naasten op zich slecht zouden zijn, 
maar opdat wij zouden beseffen dat Hij 
ons echte thuis is. Slechts bij God vinden 
we onze ware rijkdom, onze ware vrij-
heid, ons echte thuis. 

Uit: Bezinning op het woord (Bisdom 
Roermond) 

 

 

De Rozenkrans als vredeswapen 

Op 7 oktober vereren we de Heilige 
Maagd Maria als beschermster van de 
christenheid. Deze feestdag van 'Maria 
van de Rozenkrans' werd in 1571 inge-
steld door Paus Pius V, die de christelijke 
overwinning van de Slag bij Lepanto had 
toegeschreven aan het bidden van de ro-
zenkrans waartoe hij had opgeroepen. 
Ondanks de Turkse overmacht, werd hun 
vloot binnen enkele uren verslagen.  
 
En er volgden meer wonderlijke beslech-
tingen van dreigend onheil waarin het ge-
zamenlijk bidden van de rozenkrans een 
cruciale rol speelde en de Heilige Maagd 
als de Vrouwe van alle Volkeren kon ze-
gevieren. Zoals de slag om Wenen 
(1683), de beoogde kernaanval van 
Croestjew in 1960 en de communistische 
aanvallen op Oostenrijk (1955) en Brazi-
lië (1962). 

De dominicanen 
waren de eersten 
die het rozenkrans-
gebed verspreid-
den na een Maria-
verschijning in 
1208. Hierin 
schonk de Heilige 
Maagd de rozen-
krans aan St. Do-
minicus als wapen in zijn strijd tegen de 
Albigenzen. De naam rozenkrans betreft 
zowel het gebedssnoer zelf, als het ge-
bed van viermaal het snoer rond bidden, 
waarbij het leven van Jezus wordt over-
wogen in vier maal vijf geheimen.  

Paus Johannes Paulus II had een grote 
voorliefde voor de rozenkrans en voegde 
aan de bestaande blijde, droevige en glo-
rievolle geheimen de mysteries van het 
Licht toe. Ook heeft hij er veel over ge-
schreven. In zijn 'Rosarium Virginis 
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Mariae' geeft hij aan: “De rijkdom van dit 
meditatieve gebed ligt in de ruimte schep-
pende eenvoud ervan. Maar het is ook 
een gebed voor de vrede, een smeek-
bede dat sterk samenbindend is. Zowel 
onder de gelovigen als binnen het gezin. 
Het is een gaan in het voetspoor van 
Christus.” 

In feite ligt in de Rozenkrans het hele 
christelijke geloof vervat. De biddende 
handen ontcijferen de zichtbare sporen 
van Jezus in de wereld.  

Deze tijd geeft ons alle aanleiding om op-
nieuw dit vredeswapen in te zetten zoals 
Onze Lieve Vrouw van Fatima ons al in 
1917 heeft gevraagd: “Bid elke dag de 

rozenkrans opdat er vrede in de wereld 
en een einde aan de oorlog zal komen.” 

Dus laten wij weer bidden tot onze be-
schermster, onze Heilige Moeder, 
Vrouwe van alle Volkeren: ‘Wees gegroet 
Maria, vol van genade…’ 

Laten wij bidden met een hart dat heel de 
wereld in liefde omvat opdat de Heer zich 
in eindeloze barmhartigheid over ons zal 
neerbuigen.  

Maria Arisz  

Wil je met mij de Rozenkrans bidden? 
Contact mij dan: 0640279177 

 

 

De psalmen 

“Bidden, moeder, bidden” schreeuwde 
het kind in de schuilkelder tijdens het 
bombardement van Rotterdam. De laat-
ste bom viel in hun tuin, maar het bleek 
een blindganger te zijn en het huis bleef 
gespaard. Ons Rooms Katholiek bidden 
gaat vaak niet veel verder dan wat “Onze 
vadertjes” en “Wees gegroetjes”.  

Een wezenlijke toenadering tot de Aller-
hoogste is op zeer menselijke wijze door 
middel van de psalmen een mogelijkheid. 
Een mogelijkheid die bovendien de kans 
geeft om je gevoelens van teleurstelling, 
verdriet en woede tot uiting te brengen 
over de zwijgende God, maar daarnaast 
ook God te loven en te danken en wel op 
een manier waarop je ook in het dagelijks 
leven tegen je familie spreekt. Maar ja, de 
psalmen, dat is toch iets Protestants? 

Protestanten zingen de psalmen, maar 
dat doet de R.K.-christenheid ook al eeu-
wen in de kloosters en tot voor kort kwa-
men er stukken psalm voor in de Eucha-
ristieviering. Zoals het “Lavabo inter 
innocentes manos” (mens, Ik was mijn 
handen in onschuld, Psalm 25) en bij de 

voetgebeden “Introibo ad altare Dei” (Ik 
zal opgaan naar het altaar van GOD, 
psalm 42). Maar dit waren losse uitge-
knipte stukken psalm, uit het verband ge-
nomen en wekten nauwelijks de emotie 
en verbondenheid met God die in het to-
tale psalmlied wel aanwezig is. Bij een 
voorzichtige poging om psalm 1 of 23 of 
139 te lezen, kunnen we allicht geraakt 
worden door de diep menselijke roep en 
woede tegen God. Het klagend hulpge-
schreeuw, maar ook de dank en lofprij-
zing voor de hulp en bijstand die ons door 
God geboden wordt. 

Ben Moussault 
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Liturgisch rooster 

Vrijdag 28 oktober HH. Simon en Judas 

Dinsdag 1 november Allerheiligen (Hoogfeest) 

Woensdag 2 november Allerzielen 

Maandag 7 november H. Willibrord 

Zondag 20 november Christus Koning van het Heelal 

Maandag 21 november Maria Opdracht 

Zondag 27 november 1ste Zondag van de Advent 

 

Maria Vesper in de Vituskerk te Naarden 

Oktobermaand – Mariamaand – Rozen-
kransmaand  

De oktober maand is, net als de mei 
maand, een Maria maand waarin wij onze 
steun zoeken bij Maria voor alle noden 
dichtbij in onze gezinnen en parochie en 
veraf in de gebieden waar oorlog en hon-
gersnood is. Wij kunnen in onze eigen 
kring thuis bijv. iedere avond de 

rozenkrans bidden. Het is een mooie ge-
woonte én bidden helpt! 

Ook buiten de Maria maanden is het 
goed om de rozenkrans te bidden. 

Iedere zondagavond in de oktobermaand 
is er een Maria Vesper om 19.30 uur in 
de Vituskerk. 

 

 

Compendium avonden 

Met veel enthousiasme gaan we weer 
starten met de compendium avonden in 
de parochiezaal van de H. Vituskerk in 
Naarden. We zijn bijna aan het einde ge-
komen van alle 598 vragen en antwoor-
den. Maar dat wil niet zeggen dat we nu 
alles weten, in tegendeel we weten 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 ko-
men 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 Katholieke Kerk, 

waarvan het compendium de leidraad is 
bij de Catechismus. Het is zeer de moeite 
waard! 

De volgende avonden zijn gepland:  

• Zondag 30 oktober na de Vesper, 
rond 20.15 uur 

• Zondag 27 november en zondag 29 
januari om 19.30 uur. 

Uw bent van harte welkom om mee te 
doen! 
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Requiem van Fauré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerzielenviering – dinsdag 2 november 19:30 

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

De laatste jaren is door Mary’s Voices het 
requiem van Fauré gezongen. Deze vie-
ring kreeg daarmee ook het karakter van 
concert zoals destijds door de orgelstich-
ting was geïnitieerd. Niet alleen familiele-
den van de overledenen van het afgelo-
pen jaar zijn welkom, andere belangstel-
lenden zijn ook van harte welkom. 

In de viering zullen de namen worden 
voorgelezen van de overleden parochia-
nen van de Mariakerk van het afgelopen 

jaar. Die namen hoeven niet te worden 
opgegeven. Daarnaast is het mogelijk om 
andere dierbaren te laten noemen. Voor 
namen van overledenen van eerdere 
data vragen wij wel een bijdrage van € 
10,00 per naam. 

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

De herdenkingsbijeenkomst begint om 
19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 

uur. De toegang is vrij; na afloop wordt er 
geen deurcollecte gehouden, maar als u 
bij wilt dragen aan de kosten van de vie-
ring dan staat u dat vrij. Op de tafel ach-
terin de kerk zal een mogelijkheid zijn om 
te doneren. 
 

Adventsactie 

Zondag 27 november is de eerste zondag 
van de advent en vragen we weer aan-
dacht voor de Adventsactie. Dit keer is 
het doel van de actie: de opvang en her-
eniging van straatkinderen in de Demo-
cratische Republiek Congo. 

Wat is er aan de hand? 

De DR Congo in centraal Afrika is door 
zijn klimaat en grondstoffen een land met 
grote mogelijkheden. Helaas is het ook 
een land dat al jarenlang lijdt onder dicta-
tuur, corruptie en uitbuiting. Een langdu-
rige burgeroorlog en een gebrek aan mo-
gelijkheden op het platteland zorgden 
voor een massale uittocht naar de hoofd-
stad Kinshasa, een stad met meer dan 10 
miljoen inwoners. 

Op straat leven veel kinderen die geen 
contact met hun familie hebben, omdat 
ze zijn weggestuurd of weggevlucht van-
wege armoede, mishandeling of beschul-
diging van hekserij. Naar schatting zijn er 
momenteel tussen de 30.000 en 35.000 
straatkinderen die zowel overdag als ‘s 
nachts op straat leven. 

Wat willen we bereiken? 

Met het project willen we met onze lokale 
partner Chemin Neuf 300 straatkinderen 
uit Kinshasa in hun centrum opvangen 
om ze uiteindelijk weer samen te brengen 
met hun familie. Hier krijgen de getrau-
matiseerde straatkinderen de zorg en on-
dersteuning die ze nodig hebben. Ze ont-
vangen praktische hulp zoals kleding, 
voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast 

worden ze ook begeleid door psycholo-
gen die ze helpen hun traumatische en 
vaak gewelddadige ervaringen achter 
zich te laten. De gezinnen waarin de 
straatkinderen worden teruggeplaatst krij-
gen steun en advies hoe ze met de 
nieuwe gezinssituatie op de lange termijn 
kunnen omgaan. 

Hoe doen we dat? 

De kinderen krijgen een jaar lang begelei-
ding op het gebied van lichamelijke en 
psychische zorg en ontvangen voorlich-
ting hoe ze gezond kunnen leven. Zij krij-
gen voldoende te eten en ontvangen kle-
ding. Ook krijgen ze les in lezen en schrij-
ven, ruimte om te spelen en leren ze over 
hun rechten en plichten. Verder zijn er 
maandelijkse uitstapjes en gaat eens per 
jaar een groep naar een vijfdaagse trau-
maopvangkamp. 

Mocht u er niet bij kunnen zijn op 27 no-
vember, dan kunt u uw gift storten op 
NL89INGB0653100000 t.a.v. Adventsac-
tie. 

Namens de MOV-werkgroep 
Arnold van Velzen 
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Zinspiratie 

Voor de komende periode staan onder de 
titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende 
lezingen op het programma: 

• 15 november 20.00 uur, Spieghelkerk, 
“Het verlangen naar zin in een wereld 
van begeerte”, Spreker: Hans Alma 

• 8 december 14.00 uur, Remonstrantse 
kerk, “Ontsnappen aan ‘het dal der 
plichten’. Van en over de schrijver 
Nescio.”, Spreker: Lieneke Frerichs 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 
Ook kunt u zich hier voor de lezingen 
aanmelden.

 

Volkszang Grote Kerk te Naarden 

We zijn blij u weer te kunnen uitnodigen 
voor de Volkskerstzang in de Grote Kerk 
te Naarden op zondag 18 december van 
19.00 tot 20.00 uur. We hopen na twee 
jaar van afwezigheid door de Coronacri-
sis dat de Grote Kerk zo goed als hele-
maal bezet zal zijn om samen te kunnen 
zingen. Aan de avond zal worden meege-
werkt door het koor Revival uit Huizen, 
Muziekvendel Nardinc uit Naarden en 
Wybe Kooijmans zal het orgel bespelen. 
Uiteraard zal de avond weer geopend 
worden door het binnenbrengen van het 
licht door de processie van de kinderen 
met een kaarsje.  

Tot 18 december a.s.  

Bernadette Keet namens het comité 
Volkskerstzang Naarden 

 

Vrijwilligers gezocht voor de diensten in de Antoniushof.

Al jaren wordt op zondag om de week 
een viering gehouden voor de -katho-
lieke- bewoners. Zij worden voor de vie-
ring door vrijwilligers opgehaald en na af-
loop teruggebracht naar de afdeling. Zon-
der de vrijwilligers kunnen de bewoners 
niet naar de viering komen.  

De trouwe groep vrijwilligers dunt helaas 
wat uit. Zij zoeken nu wat versterking! 
Mocht u denken: daar wil ik wel af en toe 
aan meehelpen (om de week hoeft niet, 
mag natuurlijk wel, maar 1 x per 6 weken 

of 2 maanden is ook al fijn), dan bent u 
van harte welkom! Tussen 10 en 12 uur 
(om half 11 begint de viering en na afloop 
een kopje koffie met de vrijwilligers) moet 
u dan op zondag beschikbaar zijn.  

Voor meer informatie of opgeven kunt u 
bij mij terecht. 

Alvast dank, 

Marlène Potjer 

06 4639 5060
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De Gerardus kalender elke dag een beetje spirit!  

De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot nadenken, on-
der het motto: ‘elke dag een beetje spi-
rit!’. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. De kalender is bedoeld om 
elke dag goed te kunnen beginnen.  

De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door personeel en 
vrijwilligers rondom Klooster Wittem en 
kost € 9,00. De opbrengst van de kalen-
der komt ten goede aan alle activiteiten 
die vanuit Klooster Wittem worden geor-
ganiseerd.  

U kunt de kalender bestellen bij: 

T. Grijpink, Verhoeflaan 10, Naarden 

Tel: 035 - 694 6048  

 

200-jarig bestaan Oud RK Begraafplaats Sint Vitus 

Dit jaar bestaat de Oude R.K. Begraaf-
plaats Sint Vitus te Bussum 200 jaar. 

Op woensdag 2 november 2022 zal ter 
herdenking hiervan een Eucharistievie-
ring plaatsvinden in de Mariakerk. De vie-
ring begint om 11.00 uur en voorganger 
is Pastoor Fabril. 

Vanaf 13.00 uur zal er op de begraaf-
plaats een presentatie zijn over het ont-
staan, de ontwikkeling en de huidige 
stand van de begraafplaats, begeleid 
door foto-en filmmateriaal, voorzien van 
commentaar van de beheerder. Tijdens 
deze gelegenheid kunt U ook Uw vragen 
stellen. 

Misschien een mooie gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten, herinneringen op te 

halen, onder het genot van een hapje en 
drankje. 

U bent van harte welkom. 
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Hoe blij was ik toen de Heer mij riep… 

Bijna acht jaar geleden riep God mij voor 
de eerste keer. Dit was tijdens mijn be-
zoek aan Taizé in Frankrijk. Tijdens het 
middaggebed zag ik een beeld van mij 
als priester die het altaar bewierookte. Ik 
voelde direct dat dit van God kwam, want 
het trof mij diep. Tegelijkertijd overviel dit 
moment mij, want ik was op dat moment 
niet actief bezig met roeping. Na onge-
veer een jaar was de roeping nog aanwe-
zig en besloot ik begeleiding te zoeken. 
In de twee jaar die daarop volgden heb ik 
meerdere gesprekken met priesters ge-
voerd. Ook heb ik meerdere meeleefda-
gen en oriëntatieweekenden gedaan om 
de roeping verder te onderscheiden. Ech-
ter heb ik toen de stap niet kunnen zet-
ten, met als gevolg dat ik een aantal jaar 
mijn roeping stil heb laten liggen. Terug-
kijkend op deze periode zie ik dat God mij 
ook toen riep, maar dat ik het niet hoorde. 
Ruim anderhalf jaar geleden had ik een 
mindere periode. Tijdens deze periode 
realiseerde ik mij, dat ik niet echt gelukkig 
zou worden, indien ik mijn roeping niet 
zou beantwoorden. Ik heb opnieuw gees-
telijke begeleiding gekregen. Gedurende 
deze periode heb ik mijzelf voornamelijk 
gefocust op hoe ik antwoord wilde geven 
op mijn roeping.  

De conclusie van deze zoektocht is dat ik 
naar het Willibrordseminarie in Heiloo ga, 
om aan de priesteropleiding van het bis-
dom Haarlem-Amsterdam te beginnen.  

Het besluit om deze stap te zetten geeft 
mij een diepe vreugde en vandaar ook de 
keuze voor de titel, die komt uit de eerste 
vers van psalm 122. De psalmist be-
noemt de diepere vreugde die het zoeken 
en beantwoorden van mijn roeping mij 
geeft. Ook ervaar ik door antwoord te ge-
ven op mijn roeping dat ik dichter bij de 
essentie kom van wie ik in ben en waar 
God mij voor heeft gemaakt. Ik heb 

mogen inzien dat de Heer volgen een 
proces van overgeven is, waarbij Hij de 
leiding neemt en ik luister en volg. Dat 
geeft een grote mate van vrede.  

De Vitusparochie heeft een belangrijke 
rol gespeeld in mijn vorming en groei in 
het geloof en als mens. Door vele jaren 
dienstbaar te zijn als misdienaar, acoliet 
en lector heb ik kunnen groeien in geloof. 
Ook de betrokkenheid en zorg van de ge-
meenschap heeft bijgedragen aan de 
groei. Ik ben de parochiegemeenschap 
dankbaar voor alles wat zij mij heeft ge-
geven.  

Graag zou ik u willen vragen voor mij te 
bidden.  

Jeroen Pouw 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
16 

 

  

Advent voor de kinderen

Met Kerst is er dit jaar een project voor 
de kinderen. We komen twee zondagen, 
tijdens de mis, bij elkaar om over kerst te 
praten en wat voor te bereiden voor de 
Kerstmis.  

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we 
naar een verhaal luisteren, knutselen en 
zingen. Lijkt het jou leuk om met andere 
kinderen over kerst te praten en iets aan 
papa en mama te laten zien tijdens de 

gezinsviering op kerstavond. Kom dan op 
zondag 11 en zondag 18 december naar 
de Mariakerk. De bijeenkomst is tijdens 
de zondagsmis, je ouders kunnen bij de 
mis aansluiten. 

We hopen je dan te zien! 

Groet, 

Karin, Machteld en Roos

 

Blessed Damian School 

In het jaar 2000 kwam de Mariaparochie 
in contact met Tjeu Hauman, missionaris 
van Mill Hill. Hij ontfermde zich over Kind-
soldaten, die in Zuid-Soedan hadden ge-
vochten. In het veilige Oeganda werd een 
school gebouwd om die kinderen op te 
vangen. Daar was veel geld voor nodig. 
Via Tjeu Hauman en later via leken-missi-
onaris Jan Laarakker zijn we bij de Bles-
sed Damian school betrokken geraakt. 
Alle projecten waaraan we deelnamen, 
werden ter plaatse door Jan en de mede-
werkers van de school geïnventariseerd 
en later geëvalueerd. Zo wisten we dat al 
onze bijdragen geheel ten goede kwa-
men aan de Blessed Damian School. De 
kindsoldaten verlieten de school, maar 
oorlogsweeskinderen kwamen voor hen 
in de plaats. De projecten gingen gewoon 
door en uw belangstelling en betrokken-
heid bij de school bleef onverminderd. 

Wellicht herinnert u zich nog verschil-
lende projecten: boeken voor hun biblio-
theek, eten toen de voedselprijzen zo ge-
stegen waren, elektrische verlichting, va-
kantie voor de Oorlogsweeskinderen en 
ons laatste project (samen met vele an-
deren) de multifunctionele ruimte. We ne-
men aan dat die ruimte nu in gebruik is. 

Vreemd zult u denken. Helaas is er, via 
de opvolger van Jan Laarakker, Geert 
Akkermans, na de Covid periode geen te-
rugkoppeling met de school geweest en 
er zijn ook geen hulpvragen meer ge-
steld. Geert heeft verschillende malen 
contact proberen te zoeken. Het is niet 
gelukt. Extra moeilijk is het dat er in Oe-
ganda geen Mill Hiller meer is en ook de 
medewerker waarmee een goed contact 
was, heeft elders een andere baan gekre-
gen. Daarom hebben we in samenspraak 
met Geert Akkermans en onze werkgroep 
besloten om ons ingezamelde geld niet 
over te maken aan de school. 
Maar……wij willen u toch vragen om de 
stuivers te blijven sparen en 30 oktober 
na de viering aan ons te geven. Uiter-
aard gaan we op zoek naar een ander 
goed doel waar uw bijdragen heel hard 
nodig zijn en, heel belangrijk, geheel ten 
goede komen aan dat doel. In de Maria 
Boodschap zullen we meer informatie ge-
ven. 

Werkgroep Oorlogsweeskinderen, 

Corrie van Paridon, Jannie Hagen, Lia 
van der Flier
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Kinderpagina 

Martinus 

Deze winter verblijf ik, kikker, bij het Ro-
meinse leger. Vandaag zijn we op weg 
naar een stad. Ik zit achter op het paard 
bij mijn vriend Martinus. Het is koud en 
we hebben onze mantels goed om ons 
heen geslagen. Vlak voor we de stads-
poort door willen rijden naar een warme 
herberg, komt er plotseling een arme 
man op ons af. Ik zie dat hij het heel koud 
heeft. Hij heeft ook geen jas, geen schoe-
nen en geen sokken aan. “Wat is er met 
u aan de hand, meneer?”, vraagt Marti-
nus. “Ach, ik heb het zo koud en ik heb 

geen eten meer”, antwoordt de man. Mar-
tinus wil hem zijn mantel geven, maar ei-
genlijk mag dat niet van de generaal van 
het leger. Want de helft van de mantel is 
van het Romeinse leger en de andere 
helft is van Martinus zelf. Martinus denkt 
even na. Dan doet hij zijn mantel af en 
pakt zijn zwaard. Hij snijdt zijn mantel 
door tweeën en geeft de helft aan de 
arme man. Hij geeft hem ook nog wat 
geld. Tevreden rijden we daarna de stad 
in. Wat ben ik blij met zo’n vriend! 

 

 

Puzzel  

Streep de volgende woorden weg in de 
puzzel: 

aanbellen – bedelaar – bedelen - bis-
schop – feest – heilige -hilarius – klooster 
– kluizenaar – lampion – leermeester – 
liedjes - mantel – romein – snoepjes – 
volgeling. 

De letters die overblijven vormen een zin. 

L E E R M E E S T E R S 

A I K L O O S T E R N T 

M A M A F L E T N A M A 

P A B N E R J T H A V E 

I N I E E N D S E N O S 

O B S L S R E E I E L U 

N E S E T J I E L Z G I 

D L C D P D L O I I E R 

O L H E R W E E G U L A 

R E O B E N W I E L I L 

N N P N I E M O R K N I 

S B E D E L A A R D G H 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gebed 
 
Heer, 

Van U is al het eten dat op tafel staat, 

U zorgt voor ons. 

U wilt dat we voor elkaar zorgen, 

geef dat wij er wat van kunnen missen. 

Dat wij de mensen die minder hebben 

wat van ons geven, 

zoals Sint Maarten dat deed. 

Zodat we weten dat we met elkaar op 

weg zijn naar uw Koninkrijk. 

Amen 

 Oplossing: Sint Maarten reed door weer en wind 
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Begraafplaats St. Vitusparochie Naarden 175 jaar!  

In 1847 heeft het kerkbestuur van de St 
Vitusparochie in Naarden grond gekocht 
naast de algemene begraafplaats van 
Naarden om gestorven parochianen te 
kunnen begraven in gewijde grond. Het 
kerkbestuur voldeed daarmee aan een 
van de werken van barmhartigheid: het 
begraven van de doden. De aangekochte 
grond ligt op de grens van Bussum en 
Naarden aan wat nu de Amersfoortse-
straatweg is.  

In 1987 constateerde het kerkbestuur, dat 
het na 140 jaar gebruik tijd was om orde 
op zaken te stellen. Alle graven werden 
opnieuw in kaart gebracht. Alle rechtheb-
benden zijn opgespoord en waar mogelijk 
zijn graven geruimd. 

Een nieuw reglement is opgesteld in 
overeenstemming met de gewijzigde wet 
op de lijkbezorging. Na verkregen goed-
keuring door het bisdom is dit reglement 
in werking. 

 

Inmiddels is de begraafplaats na de fusie 
in 2015 onderdeel geworden van de pa-
rochie van de Heilige Drie-eenheid.  

De begraafplaats wordt professioneel on-
derhouden, daarbij ondersteund door een 
groep vrijwilligers die regelmatig de pa-
den schoonhouden. 

Gebruik van de begraafplaats staat open 
voor parochianen van de Heilige Drie-
eenheid die begraven willen worden na 
een uitvaartdienst in de parochiekerk. 

De begraafplaats ligt centraal binnen het 
gebied van de parochie, is makkelijk te 
bereiken; lopend, met de fiets of auto en 
een bushalte ligt om de hoek aan de Bre-
diusweg. 

Binnen het kerkbestuur is Wim Keet ver-
antwoordelijk voor de begraafplaats. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u bij hem 
informatie krijgen. 

Titus Bekema 
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Jeugdhonk

Na de afgelopen synode avonden zijn wij 
verder gaan nadenken over hoe wij jon-
geren meer bij de kerk kunnen betrekken. 
Zaterdag 8 oktober zijn we bij elkaar ge-
komen en hebben wij jongeren uitgeno-
digd om ook te komen brainstormen over 
dit onderwerp.  

Gelukkig kwam er iemand en samen heb-
ben we het jongerenhonk op de zolder 
van de Mariakerk bekeken. Oude spullen 
en stoffig, maar ook groot en genoeg zit-
plekken voor de jongeren!  

Op 26 november zijn we van plan om de 
zolder schoon te gaan maken. Heb jij nog 
een plekje in je agenda op 26 november 
rond 15:00 uur?  

Heb je zin om ons mee te gaan helpen; 
wij verzorgen een hapje en drankje en 
zouden het heel leuk vinden als je ook 
aansluit. Tijdens het opruimen kunnen we 
het hebben over verdere plannen om de 
jongerengroep uit te breiden! 

Anne, Roos en Machteld

 

De digitale adventsretraite van de Jezuïeten 

Het woord is mens geworden” is de titel 
van de digitale adventsretraite in 2022. 
De retraite gaat op 27 november van 
start, de eerste adventszondag, en ein-
digt met Kerstmis. Het is de zeventiende 
digitale retraite van de jezuïeten. Er zul-
len zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. 
De teksten zijn geschreven door de regio-
nale overste van de jezuïeten in de Lage 
Landen: Marc Desmet sj. 

Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via de website www.advents-
retraite.org. 

Deelnemers van de digitale retraite krij-
gen dagelijks een gebedsmail met Bijbel-
teksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt 
een innerlijke reis om de adventsperiode 
en de menswording van God intenser te 
beleven. 

Op zaterdagochtend tijdens de advents-
tijd kunnen deelnemers van de retraite 
meedoen aan een geleide meditatie via 
ZOOM. 

Enkele citaten van deelnemers aan de 
vorige digitale retraite: 

“De digitale retraite heeft structuur aan 
mijn bidden gegeven en het ordende mijn 
innerlijk leven.” 

“Een zinvolle begeleiding om op gestruc-
tureerde wijze gebed in te plannen én vol 
te houden.” 

“Ik deed de retraite samen met mijn man. 
En het heeft mooie gesprekken opgele-
verd.” 

“Kom niet tot werkelijk mediteren maar 
zo'n dagelijkse speldenprik doet me 
goed: een klein moment van aandacht en 
bezinning.” 

Ons doel is mensen te helpen in hun ge-
bed tijdens de speciale tijden in het ker-
kelijk jaar. Om zich meer bewust te wor-
den van Gods aanwezigheid in hun le-
ven.
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Inzameling voor de voedselbank

Wat is Armoede? 

De Verenigde Naties omschrijven ar-
moede als “het niet kunnen voorzien in 
de eerste levensbehoeften”. Veel onder-
zoeken tonen aan dat in een rijk land als 
Nederland steeds meer mensen door ar-
moede getroffen worden. We spreken in 

Nederland over absolute armoede als 
mensen leven onder de lage-inkomens-
grens en bv. niet beschikken over (ge-
zond) voedsel, huisvesting, toegang tot 
gezondheidszorg (bv. een zorgverzeke-
ring) of geen mogelijkheden hebben om 
verder te leren na de verplichte schoolpe-
riode. 

Armoede niet altijd zichtbaar 

Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet 
zichtbaar dat mensen hun huur niet meer 
kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt 
de deur uit moeten. Het sociale vangnet 
in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds 
meer mensen moeten een beroep doen 
op maatschappelijk werk, ouderenzorg, 
sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefi-
nanciering, ondersteuning van kerken 
enz. Door de voortdurende bezuinigingen 
worden deze voorzieningen steeds min-
der toegankelijk. 

De voedselbank heeft daarom de aan-
dacht van het parochiebestuur. 

Ook wij willen “ons steentje” bijdragen. 

Daarom hebben wij toegezegd om 2 zon-
dagen in december, t.w. 11 en 18 decem-
ber voedsel in te zamelen voor de voed-
selbank. 

Hieronder vindt u de lijst met goederen, 
die zeer gewenst worden. 

Zeer welkom zijn de volgende producten: 

• Zonnebloemolie 

• Vleesconserven (stoofvlees, ha-
chee, ragout. Maar ook: rookworst 
en verpakte hamburgers) 

• Vis in blik (tonijn) 

• Gevulde pastasauzen in pot of zak 
(Chicken tonight ook welkom) 

• Maaltijden in blik (bijv. ravioli) 

• Voorverpakte kaas in plakken  

• Schoonmaakmiddelen 

• Afwasmiddel 
 

Daarbij willen wij ook graag aantekenen, 
dat wij momenteel meer dan voldoende 
pasta, soep, koffie, rijst en groentecon-
serven tot onze beschikking hebben (ge-
leverd vanuit het Centrale Distributiecen-
trum). Dus deze producten liever niet 
aanbieden. 

Achter in de kerk zullen er op de boven-
staande data kratten en/of dozen staan 
waarin de levensmiddelen gezet kunnen 
worden. 

Natuurlijk mag U ook financieel steunen, 
hiervoor zullen schalen staan achter in de 
kerk of u kunt via de website geld over-
maken naar de voedselbank. 

Het bestuur hoopt op een overweldi-
gende bijdrage, zodat kerst in onze nabije 
omgeving door iedereen gevierd kan wor-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    
21 

 

   

Terugblik op Open Monumentendag 

Op 10 september vond de Open Monu-
mentendag plaats in de Maria-kerk. De 
kerk was open voor een bezichtiging en 
de bezoekers konden luisteren naar or-
gelmuziek en zang van Mary’s Voices. 

Mede dankzij de vele vrijwilligers is het 
een mooie en sfeervolle dag geworden. 
Het publiek kon rustig in- en uitlopen, ook 
tijdens de concerten. Sommige bezoe-
kers waren wel al vaak langs de kerk ge-
reden maar nog nooit naar binnen ge-
weest. Dat zorgde voor ademloze mo-
menten. 

Er was, naast de orgelmuziek, ook gele-
genheid om een kleine tentoonstelling te 
bekijken. Voor de kinderen was er voor 
de eerste keer een eigen hoekje gecre-
eerd.  

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

Deze dag is zeker voor herhaling vatbaar. 

Annelies Elfrink

 

Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 
 Clara Catre 

 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 Thera Kos, 73 jaar 

 Mevrouw Everarda Alida Jansen- Niemann, 103 jaar 

 Mevrouw Anna Hendrika Theresia de Nijs (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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Liturgisch rooster 

zondag 23 oktober  -  30e zondag door het jaar   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 29 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 30 oktober  -  31e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

dinsdag 1 november     

Vitus 19:00 uur Allerheiligen Pastoor M. Costa 

woensdag 2 november     

Maria 19:30 uur Allerzielen / Mary's Voices M. Potjer 

Vitus 19:00 uur Allerzielen Pastoor C. Fabril 

zaterdag 5 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 6 november  -  32e zondag door het jaar   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 12 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 13 november  -  33e zondag door het jaar   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 19 november     

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Sinterklaasintocht  

zondag 20 november  -  Christus Koning   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 26 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 27 november     

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 
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zaterdag 3 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 4 december  -  2e zondag van de advent   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 10 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 11 december  -  3e zondag van de advent   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 17 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 18 december  -  4e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
 

 

Vieringen door de week 

Vitus kerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. 
Ook als u de viering via kerkdienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

 

 

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kerst 
Vasten 
Pasen 
Pinksteren 
Zomer 
Opening 
Herfst 
Kerst 

18 november 2022 
30 december 2022 
3 maart 2023 
21 april 2023 
16 juni 2023 
11 augustus 2023 
29 september 2023 
17 november 2023 

9 december 
20 januari 
24 maart 
12 mei 
7 juli 
1 september 
20 oktober 
8 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. Schilder   

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  694 8953 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Mw. Pouw-Horenberg 

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 

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 


