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Woordje van de pastoor

Broeders en zusters,   

Zondag 20 november jl. hebben wij het 
hoogfeest van Christus Koning gevierd. 
Christus is Koning van het hele univer-
sum, omdat in Hem alles in de hemel en 
op aarde is geschapen. Alle dingen zijn 
door Hem en voor Hem tot stand ge-
bracht. Dit feest opent voor ons de deur 
naar een nieuwe tijd die voor ons in het 
verschiet ligt: Kerstmis!  

Wat betekent het Koningschap van Chris-
tus? Dat de Heer machtig is en be-
kwaam. Hij geeft ons de vrede en de 
vreugde die wij zo hard nodig hebben. En 
om ons te helpen ons voor te bereiden op 
het ontvangen van die vreugde en vrede 
schenkt de Kerk ons de Advent. Het 
woord Advent komt van het Latijnse ad-
venio, 'te komen tot'. Dus, de Advent ver-
wijst naar de komst van een belangrijke 
persoon. Wie is deze?  Dat is Hij, de pas 
gevierde Koning die met Kerstmis als 
Goddelijk Kind zijn intrek neemt in de 
mensheid om iedere mens met de he-
melse vreugde en vrede te vervullen zo-
als het lied zegt: “Eer zij God in onze 

dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen 
van het welbehagen, roept op aarde 
vrede uit. Gloria in excelsis Deo”. En 
wat is het mooi dat de almachtige God bij 
jou komt omdat jij Zijn Kind bent en om-
dat Hij bij jou wil blijven. En omdat Hij bij 
ons is kunnen jij en ik feest vieren, de 
vreugde ontvangen en de ware vrede er-
varen.  

Laten wij ons in deze bijzondere tijd van 
de Advent open blijven stellen voor dit 
mysterie dat nu werkelijkheid wordt in ons 
leven.  

Moge de Heilige Maagd Maria, die de 
eerste was om de Heer in haar huis te 
ontvangen, óns op weg helpen zodat wij 
Hem ook mogen verwelkomen en samen 
met Hem Kerstmis gaan vieren.  

Ik wens U van harte Zalig Kerstmis en 
een Gezegend Nieuw Jaar. 

 

Met een hartelijke groet,  

Pastoor Carlos Fabril
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Van de bestuurstafel 

Wij maken graag gebruik van ons paro-
chieblad de Klankkleur om u op de 
hoogte te houden van onze plannen en 
de zaken die ons bezig houden binnen 
onze parochiegemeenschap. Het mag 
voor iedereen duidelijk zijn dat dit eindi-
gende jaar gekenmerkt is door vele ge-
beurtenissen zowel binnen de katholieke 
kerk en onze eigen parochiegemeen-
schap als de wereld om ons heen.  

Wij van het Parochie Bestuur kijken met 
veel plezier terug op de Synodale bijeen-
komsten die bij ons in de Sloep plaats 
hebben gevonden. Wij waarderen hoe ie-
dereen die erbij betrokken was, met 
zijn/haar meningen en ideeën een posi-
tieve bijdrage heeft geleverd aan het wel-
zijn en de toekomst van onze kerk, en 
dan met name aan onze lokale kerkge-
meenschap. Het is fijn en bemoedigend 
om de participatie en belangstelling te er-
varen die u toonde, uit liefde voor de kerk 
waarbij u betrokken bent en waar u zich 
thuis voelt.  

Zoals u weet zijn er twee Synodale bij-
eenkomsten geweest. Gezien het laatste 
nieuws van het bisdom i.v.m. de sluiting 
van een behoorlijke aantal kerken in ons 
bisdom binnen 5 jaar, willen we na de 
feestdagen een derde Synodale bijeen-
komst organiseren met de bedoeling om 
verder met elkaar over onze kerk te spre-
ken. 

Er hangen niet alleen grijze wolken boven 
onze hoofden, beslist niet. Daarom kijken 
we ook met vreugde terug op de gezel-
lige en geslaagde vrijwilligersbijeenkom-
sten die in onze beide kerken plaatsvon-
den. Het was een klein teken van waar-
dering van onze kant uit naar onze vrijwil-
ligers en hun inzet. Wij spreken hier we-
derom onze hartelijke dank voor uit!  

We ondervinden veel steun aan elkaar en 
aan onze kerk. Dit maakt dat wij veel voor 

onze kerk en voor elkaar kunnen beteke-
nen.  Wij hebben elkaar hard nodig! In dit 
opzicht speelt het gebed een onmisbare 
rol in ons christelijke leven. Daarom slui-
ten we dit woordje af met een gebed dat 
ons inspireert en kracht geeft om op een 
positieve manier verder te gaan en zorg 
te blijven dragen voor onze kerk en voor 
elkaar. 

“Heer, maak me tot een instrument van 
Uw Vrede. Laat me liefde zaaien waar 
haat is, eenheid waar mensen verdeeld 
zijn, vergeving waar men elkaar kwetst, 
geloof waar twijfel is, hoop waar wanhoop 
is, licht waar duisternis heerst, vreugde 
waar droefheid is. Geef toch dat ik er 
meer naar streef te troosten dan getroost 
te worden, te begrijpen dan begrepen te 
worden, te beminnen dan bemind te wor-
den. Want door te geven, ontvangen wij, 
door te vergeven, verkrijgen wij vergeving 
en door te sterven, worden we tot eeuwig 
leven geboren. Amen”. (Heilige St. Fran-
ciscus) 

Wij wensen u en uw dierbaren Zalig 
Kerstmis en een Gezegend en Voorspoe-
dig Nieuw Jaar. 

 

Het Parochiebestuur 
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Vanuit het locatieteam Mariakerk 

In de vorige Klankkleur hebben we kun-
nen lezen dat we ons zorgen maken over 
de energiekosten waar de kerken mee 
worden geconfronteerd. Aan de energie 
van de mensen zal het niet zo gauw lig-
gen! In oktober hadden we een mooie 
vrijwilligersavond waar veel vrijwilligers 
aan deel konden nemen. Dank aan de 
werkgroep voor het organiseren en wij 
hopen ook in de toekomst op al deze vrij-
willigers te mogen rekenen. 

Het was goed om de warmte van alle 
mensen te mogen ervaren, en niet alleen 
op deze avond in de Wilhelminakerk. 

We hebben een aantal keren meege-
maakt dat de kachel van de kerk te goed 
zijn best deed om warmte te leveren. 
Overeenkomstig het verzoek van het Pa-
rochiebestuur hebben we de thermosta-
ten wat laten temperen. Daarmee zal de 
verwarmingsvraag worden teruggedron-
gen en extreme voorvallen mogelijk wor-
den voorkomen. Het zal dus voortaan 
een graadje koeler zijn in de kerk. Mis-
schien een reden om met frisse dagen 
daar rekening mee te houden. 

Gelukkig mogen we rekenen op de 
warmte van mensen bij de activiteiten die 
er plaats vinden. Telkens weer wordt be-
wezen dat waar mensen samen komen 
voor activiteit er energie ontstaat en men-
sen zich prettig en thuis gaan voelen. 

Kijk maar eens naar de ontwikkeling van 
de tuingroep, of naar de aanwas bij de 

koffiegroep en naar de initiatieven van 
een aantal jongeren in de Mariakerk. Als 
mensen aanhaken bij de activiteiten volgt 
mogelijk ook nieuwsgierigheid of belang-
stelling voor wat er in elders het kerkge-
bouw plaatsvind. Er mag dan ook niet 
worden geconstateerd dat er werkgroe-
pen “vol” zitten. Vele handen maken licht 
werk. We hebben liever veel mensen die 
een kleine taak voor hun rekening nemen 
dan enkele mensen die steeds weer voor 
alle taken opdraaien. Weet dat je welkom 
bent bij de werkgroepen. 

Ook op bestuurlijk niveau is er voortdu-
rend behoefte aan nieuwe mensen. We 
zien al jaren dat bestuursleden ondanks 
het verstrijken van hun termijn gevraagd 
wordt om nog een periode bij te tekenen. 
Graag roepen wij mensen met bestuur-
lijke ambities op zich ook te melden, zo-
dat er op termijn ook weer nieuwe be-
stuurders voor het locatieteam en ook het 
parochiebestuur kunnen worden gevon-
den. 

Wat dat betreft is het slot van de column 
van onze bisschop Jan Hendriks op de 
bisdom site mooi om te citeren: 

“Maar we zijn samen Kerk. Alle taken die 
binnen de Kerk worden gedaan, zijn be-
langrijk. Niet alleen wijding telt, in Gods 
ogen telt toewijding nog méér!” 

Namens het locatieteam, 

Huub Baaij 

 

Voedselbank 

In 2023 gaat er iedere 3e zondag van 
de maand ingezameld worden ten be-
hoeve van de voedselbank. 

De nood is hoog en er is behoefte aan 
levensmiddelen en financiële steun. Het 
bestuur wil hieraan gehoor geven door 
op regelmatige basis te gaan 

inzamelen. Hiervoor zullen er achter in 
de beide kerken kratten komen te staan 
om uw donaties in te doen. 

 

 



 

 

 

  
6 

 

  

Op zoek naar God op alle verkeerde plaatsen 

Een kerstmeditatie 

Vorig jaar, net voor het begin van de 
Advent, vierden we het feest van Chris-
tus Koning. Tijdens de mis viel het me 
op hoe dit feest contrasteert met het 
kerstfeest dat “net om de hoek” is. Dat 
zette me aan het denken over hoe we 
God zien en waar we God vinden. 

De notie van Christus als Koning roept 
de gebruikelijke associaties op. De eer-
ste gedachte die bij me opkomt is 
macht, puur politieke macht. Gezien de 
huidige spanningen in de wereld van-
daag de dag, zal dat politieke beeld niet 
ver van onze gedachten zijn. Maar 
macht komt voor in vele vormen: voor-
recht, status, rijkdom, invloed. Dit zijn 
allemaal manieren om macht uit te oe-
fenen. En de macht, in welke vorm dan 
ook, is zo verleidelijk, zo aantrekkelijk. 
De kerk werd ook vaker daardoor ver-
leid in de loop der eeuwen.  

En daarin zouden we niet de enige zijn. 
Toen de Wijzen de pasgeboren ‘koning 
der Joden’ gingen zoeken, was de eer-
ste plaats waar ze heen gingen het pa-
leis van Herodes. Waar zou je anders 
zoeken om een koning te vinden dan in 
de plaatsen van voorrecht, financiële 
krachtpatsers en influencers? 

Maar de Wijzen worden uiteindelijk door 
God ergens anders naartoe geleid, naar 
een dorp dat weinig voorstelde, 

waarvan de enige aanspraak op roem 
was dat het de geboorteplaats was van 
de grootste koning van Israël. De ster 
van deze geboorte, van de Advent, leidt 
ons ook ergens anders heen: naar de 
Koning die niet aan de macht vast-
klampte, maar deze afwierp (Fil. 2). 
God treedt onze menselijke wereld bin-
nen, een wereld van huilende baby's en 
smerige stallen, van sweatshops en 
sloppenwijken en de vuil en viezigheid 
onder de allerarmsten. Hij betreedt niet 
de wereld van omheinde gemeen-
schappen – vestingen?! – maar de we-
reld van vluchtelingen die naar ons toe 
komen in hun armoede, uit hun door 
oorlog verscheurde bestaan in het Mid-
den-Oosten of in Oekraïne, van dege-
nen die hun stookkosten niet kunnen 
betalen. 

Ik heb boven gezegd dat macht voor 
ons zo aantrekkelijk is, zo verleidelijk. 
Maar na deze liturgische reis – van het 
Kerstkind tot Christus Koning en terug 
naar het Kerstkind – zal ons Godsbeeld 
altijd beïnvloed zijn door het beeld van 
het Kerstkind. Als wij ons hiervan be-
wust zijn en goed met het kerkelijke jaar 
meedoen, lopen wij minder het risico 
om voor de verleiding te zwichten om te 
zoeken naar macht. Wij zullen dan de 
trekken van het machteloze Kerstkind in 
onze eigen gezichten en daden laten 
zien.  

Henry Jansen

 

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https%3A%2F%2Fgallery.yopriceville.com%2Fvar%2Fresizes%2FFree-Clipart-Pictures%2FChristmas-PNG%2FChristmas_Candles_PNG_Clipart_Image.png%3Fm%3D1441330451
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Advent: een event 

In het Romeinse rijk was 
de advent van de keizer 
een geweldige gebeurte-
nis. Er werden speciale 
munten geslagen. Bij 
deze een voorbeeld uit 
AD 250. Op de rand staat 
“ADVENTVS AUG[tus]: 
komst van de Verhevene. 
De keizer zien we te paard met een 
wapperende krijgsmantel, lauwerkroon 
en een veldheerstaf in zijn hand. 

+De keizerlijke hofdichter Vergilius be-
zingt zo’n adventus in zijn Aeneis-epos 
(29 – 19 AC). Het gaat om Octavius (63 
AC – AD 14), adoptief zoon van de ver-
goddelijkte Julius Caesar: “Dit is de 
man die jou beloofd werd: de verheven 
zoon van God. Voor zijn adventus be-
ven nu reeds de rijken rond de Kaspi-
sche zee (nu Azerbeidzjan) en het land 
aan de zee van Azov (nu Oekraïne).” In 
AC 27 had de senaat de titel “Augustus 
(lett. verheven) zoon van God” bekrach-
tigd. En dat was voortaan een titel van 
de keizers. 

Bij zo’n adventus werd de keizer vanuit 
Rome tegemoet gegaan door alle nota-
belen, inclusief de Vestaalse maagden. 
Vervolgens werd hij feestelijk inge-
haald. Er werden lofredenen uitgespro-
ken op behaalde overwinning en lofzan-
gen gezongen. Daarna volgde een 
groot banket. Dat ritueel legitimeerde 

a.h.w.de keizerlijke macht. Nog 
steeds omgeeft daarom bv Poetin 
zich met een keizerlijke adelaar op 
de vlag, met behaalde overwin-
ningen en met een volkslied. 

Hoe anders de adventus van Je-
zus. Geen notabelen, maar een-
voudige herders ontmoeten hem. 
Hij is niet gezeten op een strijdros, 

maar ligt hulpeloos in een kribbe. Geen 
wapperende krijgsmantel, maar gewik-
keld in doeken. Hij houdt geen veld-
heersstaf vast, maar strekt zijn kleine 
handjes naar ons uit. Bij zijn aankomst 
geen Vestaalse maagden maar De 
Maagd Maria. De lofrede op zijn over-
winning is het Benedictus: “Gezegend 
is de Heer, want Hij heeft omgezien en 
verlossing aan zijn volk gebracht.” En 
zijn lofzang wordt door engelen gezon-
gen: “Ere zij God in den hoge en vrede 
op aarde voor de mensen van zijn ge-
nade.” 

Laten wij dan ons kerstdiner vooraf 
gaan door een echte advent. In deze 
tijd kunnen wij ónze Verheven Zoon van 
God tegemoet gaan. Zijn uitgestrekte 
handen aannemen en zelf onze handen 
uitstrekken naar hen die het nodig heb-
ben. 

Peter Eldering

 

Collectanten gezocht voor de Mariakerk 

Het is de wens van het parochiebestuur  
om vanaf Kerst 2022 weer collecteren 
in de kerkbanken. De afgelopen tijd zijn 
er enkele collectanten gestopt. Daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe collectan-
ten voor de zondagse vieringen. 

Er wordt een rooster en een 'werkbe-
schrijving' gemaakt. 

U kunt zich, tijdens werkdagen, aanmel-
den bij het secretariaat. 

Hartelijk dank 
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December  

De dagen rijgen zich aaneen tot weken, 
maanden. De seizoenen wisselen el-
kaar af. Het wordt avond en morgen. 
Het wordt eb en het wordt vloed. Zo is 
een jaar, eer we het weten, weer voor-
bij. 

Ook het jaar 2022 loopt ten einde. Het 
was, wederom, een veel bewogen jaar. 
Elk van ons draagt zijn of haar herinne-
ringen met zich mee: het zout en het 
zoet. Het lief en leed. Een lach en een 
traan. 

We zitten nu in de Advent en leven toe 
naar Kerstmis. Altijd weer één van de 
hoogtepunten van het jaar. We zien er 
naar uit en we bereiden ons voor op al-
lerlei manieren. We maken plannen, dit 
al naar gelang mogelijk zal zijn, evenals 
in de voorgaande jaren. 

Nu wij genoodzaakt zijn de kachel een 
paar tandjes lager te zetten is het maar 

te hopen dat koning winter zich voorlo-
pig koest houdt. Laat de schaatsliefheb-
bers het maar niet horen! 

Doch, hoe dan ook, we hopen van de 
decembermaand weer iets moois te 
kunnen maken, samen met familie, 
vrienden of wie dan ook. 

Tot slot wil ik u laten weten dat dit mijn 
laatste bijdrage zal zijn aan het paro-
chieblad Klankkleur. De tijd is gekomen 
ermee te stoppen. Aan alles komt een 
einde. 

Het moge u allen goed gaan en voor 
straks: Zalig Kerstmis! 

Corrie Bloks – van der Maeden 

 

Corrie, namens de redactie bedankt 
voor de vele bijdragen die je in de afge-
lopen jaren hebt ingeleverd.

 

Kerstfeest  

In de vierde eeuw roept de christelijke 
kerk de datum 25 december uit tot de 
officiële geboortedag van de zoon van 
God: de dag die wij nu kennen als Eer-
ste Kerstdag.  

Het kerstverhaal kennen we uit het 
evangelie van Mattheus en Lucas. Het 
is een slimme keuze van de kerk, want 
Christus is het licht der wereld en de 
mensen vierden al de komst van het 
licht in de maand december. 

De Germanen vieren op 21 december 
midwinterfeesten om het keerpunt van 
het licht en de afsluiting van de langste 
nacht van het jaar te vieren.  

‘Licht’ is ‘leven’ en het langer licht wor-
den zorgt voor nieuw leven dat komen 
gaat.  

In de twintigste eeuw grijpt de commer-
cie het kerstfeest aan om de handel te 
vergroten. Koekenbakkers gaan kerst-
koekjes bakken, kersttaarten maken en 
kerstbanketletters. Chocolademakers 
werpen zich op kerstbonbons, kerst-
kransen, kerstfiguren, kerstkaarten en 
nog veel meer... heerlijke kerstchoco-
lade die wij kunnen bedrukken met 
logo, afbeelding en tekst en als relatie-
geschenken cadeau doen. In de bloe-
menwinkels doet de euphorbia pulcher-
rima het erg best vanwege zijn rode 
puntige bloemen, bekend als kerstster 
en de tuincentra zijn volledige kerst-
markten geworden. De kledingindustrie 
laat zich ook niet onbetuigd. De winkels 
hangen vol met chique kleding met veel 
glitters en bling bling. De kaarsjes in de 
kerstboom zijn vervangen door elektri-
sche lichtjes en de straten en de 
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winkels en huizen worden versierd met 
allerhande elektrisch verlichte lichtslin-
gers. Ook het toerisme speelt er handig 
op in; aantrekkelijke kerstarrangemen-
ten worden aangeboden en wie dat wil 
kan zijn kerst- en nieuwjaarsfeest bui-
ten de deur vieren. 

Een bang vermoeden bekruipt me als ik 
deze ontwikkeling bekijk. Anderen gaan 
aan de haal met de blijde boodschap. 
De kerstgedachte, zoals de christelijke 
kerk dit voor ogen heeft, lijkt onder te 
sneeuwen. 

De kerk bereidt ons op het kerstfeest 
voor gedurende de Adventtijd. Op kerst-
avond is de kerstnachtviering en op 
eerste kerstdag een plechtige viering. 
Op eerste kerstdag houden diverse 
staatshoofden en monarchen een kerst-
toespraak die vaak uitgezonden wordt 
op radio en televisie. Ook de Paus geeft 
vanaf het balkon van de Sint-Pietersba-
siliek een kersttoespraak, geeft de ze-
gen Urbi et Orbi en wenst iedereen een 
zalig kerstfeest. 

De kerststal vormt een directe verbeel-
ding van het kerstverhaal. Franciscus 
van Assisi kwam in 1223 op het idee 
om in het dorp Greccio (Italië) een le-
vende kerststal te zetten. In vele huis-
kamers vonden we vroeger ook een 
kerststal, maar het wordt minder en het 
aantal kerstdorpen neemt toe. Jezus, 
de verlosser, Jozef en Maria geraken 
op de achtergrond. Gelukkig vinden we 
in de kerken de kerststal nog en soms 
verschijnt er in het straatbeeld een le-
vende kerststal. 

Helaas heeft het Nederlandse Episco-
paat moeten besluiten, dat er ook dit 
jaar weer kerken aan de eredienst moe-
ten worden onttrokken; het zijn er 68. 

Maar er zijn strohalmen: Liefde, Geduld 
en Wijsheid! 

Zalig kerstfeest 

J.M. Baaij

 

Advent  

Zoals u in de vorige Klankkleur hebt 
kunnen lezen, zijn we op zoek naar een 
andere vorm om ons voor te bereiden 
op het Kerstfeest.  

Wij als werkgroep zouden het fijn vin-
den om hierover met elkaar van ge-
dachten te kunnen wisselen in een 
daarvoor aangepaste viering. 

Met als vraag: Wat is voor u belangrijk 
om goed voorbereid te zijn op de komst 
van dit bijzondere Kind. 

Wij hopen er samen met u een goede 
viering van te kunnen maken. 

U bent van harte welkom op dinsdag-
middag 13 december om 15.00 uur in 
de Sloep. Na afloop van deze viering is 

er gelegenheid om met elkaar nog een 
kopje koffie of thee te drinken. 

Wij hopen velen van u te mogen be-
groeten, 

Martha, Lia, Til, Marieke, Aafke 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kersttoespraak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kersttoespraak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Urbi_et_Orbi
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Onbevlekte Ontvangenis 

Op 8 december gedenken we de onbe-
vlekte ontvangenis van Maria. Dit ver-
wijst naar haar geboorte, waarbij zij on-
bevlekt was omdat God haar verkoos 
voor zijn heilsplan. 

God schenkt heil aan hen die in Hem 
geloven en Hij gaf gehoor aan de 
smeekbeden van de kinderloze Anna 
en Joachim. Hij beloofde hen een kind 
‘waarover op heel de bewoonde wereld 
zal worden gesproken’. Anna beloofde 
hierop het kind als gave af te staan aan 
God om Hem levenslang te dienen. De 
daarop volgende ontmoeting van Anna 
en Joachim aan de Gulden Poort, vormt 
in feite het scharnierpunt tussen het 
Eerste en het Nieuwe Verbond. In hun 
ontmoeting straalt reeds de schoonheid 
van Gods heil door. En daarmee de 
schoonheid van Maria, hun kind en de 
‘poort van Gods genade.’  

Maria werd onbevlekt, zonder de smet 
van de erfzonde, geboren opdat zij ge-
heel zuiver en schoon Gods zoon, de 
verlosser, als mens ter wereld kon 
brengen. Opdat zij met haar gehoor-
zaamheid en haar trouwe geloof kon 
ontbinden, hetgeen Eva gebonden had 
door haar ongeloof en ontrouw aan 
God. De knoop van een leven in duali-
teit, van lijden, van strijd en verlies van 
het eeuwige leven. Wij als kinderen van 
Eva zijn dragers van deze erfzonde. 
Van de hoogmoed dat wij God niet no-
dig hebben en zijn plaats in kunnen ne-
men.  

Met de onbevlekte ontvangenis van Ma-
ria heeft God ons echter uitzicht op red-
ding gegeven. Zij zorgde voor ontbin-
ding van de knoop, doordat Gods 
woord vlees werd in haar schoot. Het 
was Maria die hem 30 jaar heeft be-
schermd, verzorgd en geleid. Zij was 
het die hem aanspoorde om zich te 

openbaren. Door haar is de verlosser 
onder ons gekomen om ons te bevrij-
den.  

Stervend aan het kruis gaf hij ons zijn 
moeder. Wij, kinderen van Eva, werden 
door Hem geborgd in de onbevlekte 
schoot van Maria opdat wij door haar 
voorspraak verlost kunnen worden van 
onze zonden. Zij als schatbewaarster 
van de genade zal ons naar de Heer 
leiden opdat wij weer het eeuwig leven 
verwerven.  

Laten wij onze dagelijkse drie weesge-
groetjes bidden tot de zuiverste van 
hart, Tempel van de Allerheiligste Drie-
eenheid, en zij zal ons voor altijd bij-
staan om onze dagelijkse knopen te 
ontwarren.  

‘O Moeder van de hemelse liefde, U die 
de knopen ontwart, bid voor mij!’  

Maria Arisz
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Vrijwilligersfeest Mariakerk 

Eindelijk is het zover! Het Vrijwilligers-
feest dat eigenlijk al plaats zou vinden 
in het voorjaar van 2020. 

In een gezellig ingerichte Wilhelmina-
kerk ontvangen wij bijna 125 vrijwil-
ligers. Ook de voormalige vrijwilligers 
zijn uitgenodigd en wij zijn heel trots op 
deze mooie opkomst. 

We worden ontvangen met koffie en ge-
bak. Paulien opent de avond door ie-
dereen van harte welkom te heten en 
na een paar huishoudelijke mededelin-
gen barst het feest los. Annelies heeft 
een lied gemaakt waarin de werkgroe-
pen genoemd worden en daarmee is de 
positieve sfeer gezet. Terwijl we genie-
ten van een 2e kopje koffie worden we 
aan het werk gezet om letters te verza-
melen die allemaal verspreid in het ge-
bouw hangen en elke tafel puzzelt naar 
de juiste oplossing. De naam die ge-
zocht werd is van de bouwpastoor van 
Schaik. Velen hadden de juiste oplos-
sing en uit de grote stapel wordt een 
gelukkige winnaar getrokken die een 
kaarsensetje ontvangt. Deze kaarsen 
worden door een parochiaan gemaakt 
van alle kaarsenrestjes uit de Maria-
kerk; toepasselijker kan haast niet. De 
prijs gaat naar Marlène Potjer, die be-
looft dat als de kaarsen ontstoken wor-
den zij dit doet met in haar gedachten 
alle Mariaparochianen.  

Dan is het hoog tijd voor een drankje, er 
komen zoutjes op tafel en er gaan grote 
schalen rond met kaas, worst, en an-
dere lekkere hapjes. Later komen ook 
nog warme hapjes. We laten het ons 
heerlijk smaken!   

De Feestcommissie heeft een 2e spel 
bedacht: Bingo. De ballen worden 1 
voor 1 gedraaid en het duurt lang voor-
dat er Bingo valt. Maar als de Bingo valt 
blijkt dat we allemaal Bingo hebben! Ie-
dereen krijgt een CD uitgereikt van 

Wiebe Kooymans, opgenomen in de 
Mariakerk met muziekstukken die hij 
speciaal uitgezocht heeft om op het 
Steinmeyerorgel te spelen.  

De vrijwilligers worden toegesproken 
door pastoor Carlos. Hij bedankt ons al-
lemaal voor onze tomeloze en belange-
loze inzet en hoopt dat we nog vele 
feesten zo met elkaar mogen vieren.  

Een aantal koorleden heeft zich omge-
doopt tot Gospel Mary’s. Zij zingen lie-
deren waarvan de refreinen zo bekend 
zijn dat we meezingen.  

Tot onze schrik zien we dat de klok al 
bijna 22.00 uur aangeeft. De avond 
wordt afgerond en de vrijwilligers gaan 
langzaam maar zeker huiswaarts.  

We hebben lang op dit feest moeten 
wachten, maar wat hebben we allemaal 
genoten! 

Voor een sfeerimpressie van dit feest 
kunt u de foto’s bekijken die op de web-
site geplaatst zijn onder Home  / Loca-
tie Mariakerk. 

 

De Feestcommissie, 

Paulien, Annelies, Jannie, Erik en Ans  

 

 

 

(Mooie Foto)
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Kinderpagina 

Verwachten 

Laatst liep de pastoor te praten met een 
dame met een groot notitieblok. Toen 
ze langs mij liepen, kon ik, Kikker, ein-
delijk verstaan wat de dame zei: ‘Goed, 
dan lijkt de zolder van de pastorie de 
beste plek. Wilt u deze reglementen le-
zen en ondertekenen? Dan kunt u uw 
gasten morgen verwachten!’ 

De volgende dag stonden er twee jonge 
mensen voor de deur, een man en een 
vrouw. Zij was in verwachting. ‘Kom 
erin!’ zei de pastoor. Mevrouw Bontje 
bood koffie en koekjes aan. De vier 
praatten gezellig met elkaar. Een hele 
tijd. 
‘Ze zijn doodop!’ hoorde ik mevrouw 
Bontje tegen de pastoor zeggen. Toen 
brachten ze de gasten en hun bagage 
naar de zolder. Daar was een soort 
huisje gemaakt. Tenminste… dat heb-
ben de muizen me verteld: ‘Er is een 
keukentje! En een tafel! En een bed! Je 
kunt er echt wonen!’ Toen zei ik: ‘Ze 
zullen ook wel een wiegje neer moeten 
zetten’. 
‘Jippie!’ riepen de muizen, ‘Een baby, 
een baby! Net als Jozef en Maria!’ En 
daar hadden ze wel een beetje gelijk in. 
Dit wordt onze mooiste Kerst ooit. Want 
nu verwachten we niet alleen de ge-
boorte van Jezus. Ook bij ons in de 
pastorie wordt een kindje geboren. En 
als het op tijd is, kan het misschien nog 
wel meedoen met kindje wiegen! 

 

Hoe vier jij kerstmis? 

Met een kerstbal vol trollen, zoals de 
IJslanders? Of zet je net als de Franse 
en Portugese kinderen je schoen onder 
de boom? Of geloof je in de Kerstman, 
zoals de Engelse kinderen? En heb je 
dan ook een sok onder de schoorsteen 
hangen? Of heb je een piñata aan het 

plafond, gevuld met snoep net als in 
Mexico? 

Of vier je dat 2000 jaar geleden Jezus 
werd geboren in een stal? En zet je een 
stalletje neer met Maria, Jozef en het 
kindje Jezus en de os en de ezel, en de 
herders en de schapen? En kom je 
naar de kerk om samen met anderen te 
vieren dat Jezus geboren is? 

 
Over de stal gesproken, hieronder vind 
je een mooi verhaal over de stal. De os 
en de ezel zie je overal in elke kerststal, 
maar waarom is er geen beer, pinguïn 
of kaketoe? Waarom mocht er geen 
spin zijn, geen pissebed en geen kana-
rie?  

 

Toen het in de hemel zeker was dat Je-
zus op aarde geboren zou worden, 
vroegen de engelen zich af, wie van 
heel de schepping daarbij aanwezig 
mocht zijn. Bijna negen maanden lang 
werd er druk vergaderd, want alles en 
iedereen die men vroeg, wilde graag. 
Maar dat kon niet. Het zou veel te druk 
worden. Toen stond de engel Gabriël 
op. Hij zei: “Het heeft nu wel lang ge-
noeg geduurd. We hebben nog een 
paar dagen. We moeten een beslissing 
nemen”. Iedereen knikte instemmend. 
“Wie van de mensen krijgt de eer bij de 
geboorte te zijn?” 
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De één zei: “We moeten 
de keizer vragen of een 
hogepriester.” “Nee, 
een generaal met een 
leger,” zei een ander. 
“Niks ervan” zei een 
derde. “De burgemeester of 
een zanger!” “Als er een baby wordt ge-
boren, moet er een vroedvrouw bij zijn”, 
zei een pientere engel. En toen werd 
het stil in de hemel. Gabriël kuchte en 
zei: “Ik weet het al. We moeten niet 
moeilijk doen. Het mag niet te druk wor-
den. Daarom stel ik voor dat er van alle 
schepselen twee aanwezig mogen zijn. 
Maria en Jozef kunnen we niet missen, 
dus naar mensen hoeven we niet lan-
ger te zoeken!”  

“Twee van ieder”, zei het pientere en-
geltje, “dus net zoiets als toen bij Noach 
in de ark! Dat is goed voor een nieuw 
begin”. “Wat goed” zeiden alle engelen 
en Gabriël glunderde. Toen stuurde hij 
de engelen twee aan twee erop uit om 
te zoeken wie van de planten, van de 
planeten en de sterren, van de vogels, 
de vissen en de andere dieren bij de 
geboorte mocht zijn. De twee engelen 
die de lucht in waren gegaan, waren het 
eerst terug en zeiden: “Onze opdracht 
is volbracht: de maan en een staartster 
zullen aanwezig zijn.” De engelen die 
waren gaan vragen bij al wat groeit en 
bloeit kwamen ook al terug. “Het zachte 
mos zal er zijn en het gedroogde gras: 
hooi en stro.” De engelen die naar de 
dieren waren, kwamen maar niet terug. 
Ze hadden de dieren gevraagd voor 
een vergadering bij elkaar te komen. 
Het duurde een paar dagen voordat ook 
de slak en de schildpad er waren. 

De engelen vroegen: “Wie wil er op 
kraamvisite gaan?” Alle dieren begon-
nen door elkaar te klepperen, te kwette-
ren, te blaffen en riepen allemaal: “Ikke, 
ikke, ikke”. 

De leeuw brulde: “Als koning van de 
dieren, zal ik natuurlijk gaan!” De engel 

vroeg aan de andere dieren: “Wie gaat 
er met de leeuw mee?” Niemand durfde 
met de leeuw mee te gaan. “Twee is de 
afspraak”, zei de andere engel, “Leeuw, 
jij blijft thuis”. Maar de houtworm wilde 
niet met de specht en de kip niet met de 
vos, de koe niet met de beer en de kat 
en de hond wilde ook al niet samen 
gaan. 

 

“Wil niemand samen met een ander?” 
vroeg de engel wanhopig. “Ja hoor”, 
klepperde de ooievaar, “als er een baby 
wordt geboren, verwachten de mensen 
mij. Onderweg zal ik een visje oppik-
ken.” Maar alle vissen zwommen heel 
snel weg. De vergadering duurde nu al 
een week. Het werd weer avond en nog 
steeds waren er geen twee dieren ge-
vonden die samen op kraamvisite wil-
den. Het geduld van de engelen raakte 
op en ze zeiden: “Als er morgen geen 
twee vrijwilligers zijn, dan hoeft het niet 
meer.”  

In die nacht werden de twee engelen 
teruggeroepen, want iedereen moest 
naar de stal bij Bethlehem komen. Je-
zus was geboren. En toen de twee en-
gelen bij de stal aankwamen, keken ze 
elkaar verbaasd aan. Bij de baby in de 
kribbe stonden een os en een ezel. En-
gel Gabriël gaf hun een compliment: 
“Goed gedaan! Die os en die ezel, die 
geen drukte maken, dat is een vondst!”  
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Kindje wiegen 

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

Alle (groot) ouders, (klein)kinderen en 
andere belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. Het kerstverhaal wordt verteld 
en we zingen met zijn allen kerstliedjes 
rond de stal.  

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

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

 

OPROEP! 

 

Hallo allemaal, 

Kerst is weer in aantocht. Wat is kerst 
zonder muziek? Daarom zijn we op 
zoek naar jou. Vind je het leuk om te 
zingen of een instrument te spelen. Lijkt 
het je leuk om samen met andere kin-
deren liedjes te zingen? Dan is zingen 
in het kinderkoor op kerstavond iets 
voor jou. Op 9, 16 en 23 december 
wordt er om 16 uur even met elkaar ge-
oefend om het extra mooi te laten klin-
ken. Wil je meedoen? Meld je dan aan 
via secretariaat@mariaparochie.nl 

 

Kindernevendienst Mariakerk 

Ook wordt er dit jaar weer een kinder-
nevendienst tijdens de adventsperiode 
georganiseerd. Tijdens de kinderneven-
dienst ga je samen met andere kin-
deren luisteren naar verhalen, erover 
praten, knutselen en nog andere leuke 
dingen. Lijkt het je leuk om samen over 
de kerst te praten en knutselen, kom 
dan op 11 en 18 december naar de 

kerk. Gedurende de dienst worden de 
kinderen naar voren geroepen. Hopelijk 
zien we je dan! 

Karin, Machteld en Roos 

Op 18 december is er na de viering ook 
nog een levende kerststal. Kom kijken 
naar het verhaal en zing mee met leuke 
liederen.
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CCIV programma  

Voor de komende periode staan onder 
de titel Zinspiratie bij het CCIV de vol-
gende lezingen op het programma: 

• 9 februari 20.00 uur, Apostolisch 
Genootschap, “Wereldbeelden door 
de eeuwen heen”. Spreker: Milo 
Grootjen 

• 2 maart 20.00 uur, Maria-
kerk- De Sloep, “Kunnen 
we dementie voorkomen of gene-
zen?”. Spreker: Jort Vijverberg 

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

Freiersdale 

Het is nog even wennen voor u en onze 
werkgroep Oorlogsweeskinderen om 
ons in te zetten voor het verbeteren van 
het leven van de bevolking van Frei-
ersdale, Zuid-Afrika. 

Inmiddels hebben wij kennis kunnen 
maken met pater Wijnand van Wegen, 
die 35 jaar als missionaris in dit gebied 
gewerkt heeft en nog zeer recent de 
mensen van Freiersdale heeft bezocht 
en met de penningmeester van de 
Stichting Freiersdale-Eemnes. Op ver-
schillende manieren hebben zij ons met 
veel enthousiasme kennis laten maken 
met dit nieuwe “Goede Doel”. Wij zijn 
ontzettend blij dat u zonder voorbehoud 
dit nieuwe doel zo gesteund hebt. 

Alles bij elkaar (ook het geld wat we 
even “geparkeerd” hadden voor de 
Blessed Damian school) heeft het een 
prachtig bedrag opgeleverd van 
€ 485,99. Het afgeronde bedrag van 
€ 500,- kan de Stichting besteden aan 
de plaatsing van zonnepanelen. Na-
mens de Stichting heel hartelijk dank 
en….bent u al weer stuivertjes aan het 
sparen? De volgende keer zamelen we 
ze heel graag weer in. 

Namens de werkgroep Oorlogswees-
kinderen, 

Lia van Flier

 

Meetafelen 

Ook in 2023 gaan wij weer meetafelen! 

We hebben de volgende data gepland: 
22 januari – 26 februari – 26 maart – 23 
april – 4 juni  

Nog even wat “regels”: 

• U dient zich aan te melden:  

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

▪ Schrijf op de envelop Meetafelen en 
uw naam en telefoonnummer 

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

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

We hopen velen van u te ontmoeten  

Werkgroep Meetafelen, 
Aafke, Betty, Irenka, Louky, Mieke en 
Rineke 
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Vrijwilligers St. Vitus Kerk in het zonnetje gezet 

In de Coranatijd zijn veel activiteiten 
van werkgroepen op een laag pitje ge-
zet of soms helemaal komen te verval-
len. Inmiddels zijn de meeste activitei-
ten weer opgepakt. Traditiegetrouw 
worden onze vrijwilligers, eventueel ver-
gezeld van hun partners, als dank voor 
hun belangeloze inzet, af en toe uitge-
nodigd voor een gezellig samenzijn. Op 
zaterdag 24 september waren ca. 75 
vrijwilligers, vaak met partners, aanwe-
zig in restaurant Bel Ami in Bussum 

voor een borrel en buffet. De stemming 
aan de vele grote ronde tafels was op-
perbest. Pastoor Carlos, net terug uit 
Brazilië, laveerde tussen alle tafels door 
om eenieder te begroeten. Het buffet 
was zeer gevarieerd en van hoge kwali-
teit. Muzikale omlijsting verhoogde de 
sfeer en verleidde menigeen tot mee-
zingen.  

Het locatieteam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto van Henk Schilder) 

 

Piet Philipse 60 jaar kerkmusicus 

Ongelooflijk maar waar. Piet, de orga-
nist en dirigent van de St Vituskerk, is 
als organist op 12 jarige leeftijd voor het 
eerst zelfstandig in een viering opgetre-
den. Toen had hij pas 5 jaar les gehad. 
Naast zijn dagelijks werk heeft hij het 
conservatorium voltooid en heeft in al 
die jaren vele koren begeleid in een 
groot aantal kerken met een heel divers 
repertoire. Het toeval wil dat hij op 16 
november j.l.  50 jaar getrouwd was met 
zijn Hanneke, die hij ook via de koor-
zang had ontmoet. Dat deze feestelijke 
gebeurtenissen tegelijk zijn gevierd, is 
daarom niet zo vreemd. Toeval wil, dat 
op het feest van Christus Koning tevens 
het jaarfeest van het Ceciliakoor werd 

gevierd. Dat de receptie na de H. Mis 
druk was bezocht zal U dan ook niet 
verbazen. 

Het locatieteam 

 
(foto van Wim Keet) 
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Uitbreiding Kerk TV 

Elke maand kijken er gemiddeld 280 
mensen naar de uitzendingen vanuit de 
Mariakerk. 21% doet dat op het mo-
ment dat de viering plaatsvindt, 79% 
kijkt de uitzending terug op het moment 
dat het ze zelf past.  

Het is goed om te zien dat er elke week 
tussen de 50 en 80 mensen worden be-
reikt die niet in de gelegenheid waren 
om naar de kerk toe te komen. 

In de meeste regio’s in Nederland zijn 
de kijkers afhankelijk van de website. 
Maar tijdens een bijeenkomst met de 
organisatie van kerkdienstgemist.nl 
hoorden we dat er gekeken wordt naar 
de mogelijkheid om aansluiting te krij-
gen op televisie apps. Dan wordt het 
ook mogelijk om de uitzendingen ge-
woon op de televisie te zien! 

Eind september is in de Mariakerk de 
apparatuur voor het verzorgen van de 
livestreams aangepast. De werkgroep, 
in de volksmond ook wel “de streamers” 
genoemd, had nog wel wat wensen 
waarvan er nu een aantal zijn gereali-
seerd. 

Camera 

Er werd gestart met slechts één ca-
mera, waarmee een groot gedeelte van 
de kerk kon worden gefilmd. Inmiddels 
is er een tweede camera geplaatst en 
heeft de eerste een nieuwe plek gekre-
gen. Het is nu mogelijk om de hele kerk 
in beeld te brengen, inclusief het Maria 
altaar en de gedachteniskapel. De be-
sturing van de camera’s gebeurt via 
een iPad. Nu daar 2 camera’s op moe-
ten worden bediend, is het beeld wat 
klein. De streamers hopen ooit nog 
eens over een A4 tablet te kunnen be-
schikken, wat het werk zou vergemak-
kelijken. 

Geluid 

Ook qua geluid maken we vorderingen. 
Het koor werd voorzichtig versterkt met 
een losse microfoon, met alle kans op 
ongewenste bijgeluiden. Inmiddels han-
gen er boven het koor speciale micro-
foons die rechtstreeks in de livestream 
worden gemixt, waardoor het geluid 
veel beter is.  

Uiteraard staat deze werkgroep open 
voor vers bloed. Mensen die het leuk 
lijkt om bij de techniek voor de uitzen-
dingen vanuit de Mariakerk betrokken 
te zijn, zijn welkom. Meld je aan via het 
parochiesecretariaat. 

Huub Baaij 
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Volop activiteit in de tuin! 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in 
de tuin van de Mariakerk. De tuingroep, 
die door omstandigheden was uitge-
dund tot slechts één tuinman, begint 
weer op sterkte te komen. Onze Stef 
kreeg gezelschap van Hans en Sjaak 
en inmiddels is ook Martin binnen ko-
men lopen en warm ontvangen door de 
andere mannen.  

Als mensen samen komen, ontstaat er 
nieuwe energie. Dat is meteen te zien 
in de tuin!  

De oude tuinberging is vervangen door 
een nieuwe, waarin de mannen de 
ruimte hebben om op een fatsoenlijke 
wijze gereedschap en andere materia-
len op te slaan. 

Mede dankzij de voorbereidingen van 
Herman kon het tuinhuis worden ge-
plaatst en zal het oude tuinhuis worden 
afgezaagd zodat de resten kunnen wor-
den gebruikt als verzamelplaats voor 
compost. Want duurzaamheid staat bij 
de tuingroep hoog in het vaandel. Re-
genwater wordt afgevangen in regen-
tonnen en kan worden gebruikt om mee 
te sproeien, zand wordt zorgvuldig ge-
zeefd en hergebruikt. En alles met het 
grootste plezier.  

Joke zorgt ervoor dat er gezamenlijk 
koffie kan worden gedronken. Het is 
een bijzondere bedrijvigheid. 

Op zaterdag 22 oktober is het tuinhuis 
officieel in gebruik genomen en het tuin-
huis is voor die gelegenheid ingewijd 

door Pastoor Carlos. Op de website 
staan meer foto’s van deze gebeurte-
nis. 

Samen hebben we geproost en we kij-
ken uit naar een prachtige nieuwe tuin. 
Martin blijkt ervaren te zijn met het ont-
werpen van tuinen en de eerste schet-
sen zijn met belangstelling bekeken aan 
de nieuwe tuintafel die we, dankzij een 
donatie van een parochiaan, hebben 
kunnen kopen. 

Zoals bij zoveel werkgroepen het geval 
is, zijn ook bij de tuingroep nieuwe 
mensen van harte welkom. Vind je het 
leuk om op zaterdagmorgen de handen 
uit de mouwen te steken en in gezel-
schap van deze enthousiaste mensen 
koffie te drinken, loop dan gewoon eens 
langs. Je bent van harte welkom! 

 

Namens het locatieteam, 

Huub Baaij

 

100 jaar Steinmeyer-orgel 

Het Steinmeyer-orgel (1923/op. 1350) 
in onze kerk bestaat volgend jaar 100 
jaar. Plannen om in 2023 dit jubileum te 
vieren zijn inmiddels bijna klaar. Natuur-
lijk met veel orgelmuziek zoals  het Ju-
bileumconcert dat wordt gegeven door 

de Hilversumse organist Leo van Doe-
zelaar, een bijzonder project met de Or-
gelafdeling van het Conservatorium van 
Amsterdam, orgelconcerten w.o. het 
concert van organist Anton Doornhein, 
de laatste Nederlandse organist die het 
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Cavaille-Coll orgel in de Notre Dame te 
Parijs vier weken voor de brand be-
speelde, een korte documentaire over 
het Steinmeyer-museum met een rond-
leiding door dhr. Paul Steinmeyer 
(1933-2019), een kleine tentoonstelling, 
een maandelijkse nieuwsbrief, een slot-
concert door Wybe Kooijmans, hoofd 
organist van de Grote Kerk Naarden en 
veel meer.  

Al die activiteiten zullen plaatsvinden 
mede dankzij het kerkbestuur en het lo-
catieteam van de Mariakerk die de kerk 
gratis beschikbaar stelt hiervoor. We 
zijn hen bijzonder dankbaar!!! 

Voor de restauratie en plaatsing van het 
orgel in 2012 in de Mariakerk, moest de 
Stichting Vrienden Steinmeyer-orgel 
Koepelkerk Bussum zelf € 100.000 in-
zamelen. Via de website van de stich-
ting was het destijds mogelijk om een 
orgelpijp of zelfs een register te adopte-
ren vanaf € 20,00. Ook waren er ver-
schillende mogelijkheden om via de no-
taris een eenmalige gift of een (perio-
dieke) schenking aan de stichting te 
doen.  

In het archief zijn veel namen terug te 
vinden, maar om te zorgen dat wij nie-
mand vergeten verzoek ik u vriendelijk 

om een e-mail te sturen met uw gege-
vens en die van uw orgelpijp aan Lillian 
Mulder, e-mail: lilmulder@gmail.com / 
Telnr: 06-29023419. Alvast bedankt!! 

Verder om al die activiteiten in goede 
banen te leiden zullen wij gastvrou-
wen/gastheren nodig hebben. Stuur 
graag een e-mail aan Lydia Elders-Ha-
gen, e-mail:  lydia.hagen@gmail.com / 
telnr.: 06-83445590 en de periode 
waarin u beschikbaar zou kunnen zijn. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

Hopelijk wordt het een groot feest voor 
ons Steinmeyer-orgel, dat in 1923 bijna 
zijn eindbestemming, de Clemenskerk 
in Hilversum, niet bereikte, want het 
werd in beslag opgenomen door de 
Fransen die het Ruhrgebied hadden be-
zet. Pas na de interventie van de Ne-
derlandse diplomatie werd het vrijgege-
ven voor verder transport naar Hilver-
sum waar het op 14 mei 1923 aan-
kwam. 

Lillian Mulder (Steinmeyer Orgelzoek-
tocht) 

Lydia Elders-Hagen (Gastvrouw Loca-
tieteam Mariakerk)
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Titus’ laatste reis 

Voorstelling in de Thomaskerk op 
vrijdagavond 20 januari 2023.  
 
Op 26 juli 1942 overlijdt priester Titus 
Brandsma (1881-1942) door 
mishandeling, ziekte en uitputting in 
concentratiekamp Dachau. Zes 
maanden eerder is hij gearresteerd 
door de Sicherheitsdienst nadat hij de 
redactie van katholieke kranten en 
weekbladen ervan heeft overtuigd geen 
advertenties van de NSB te plaatsen. 
Anno Sjoerd Brandsma (geboren in het 
Friese Bolsward), beter bekend als 
Titus Brandsma, was priester, 
hoogleraar filosofie, journalist en 
geestelijk adviseur van de katholieke 
pers. Op zondag 15 mei vond de 
heiligverklaring van Titus Brandsma 
plaats. 
 
De voorstelling volgt Titus op zijn 
lijdensweg vanaf zijn arrestatie door de 
Sicherheitsdienst tot en met zijn 
overlijden in concentratiekamp Dachau. 
In de nietsontziende terreur van de 
laatste periode uit het leven van Titus, 
waarin zijn geloof danig op de proef 
wordt gesteld, vallen zijn 
standvastigheid en moed op. Ondanks 
zijn zwakke gestel weet Titus Brandsma 
zijn menselijkheid te behouden, biedt hij 
anderen troost en vergeeft zelfs zijn 

beulen. Het zijn die bijzondere 
eigenschappen die Rein van Schagen 

hebben geïnspireerd deze voorstelling 
te maken. Wij zijn blij dat Rein van 
Schagen deze voorstelling, die dit 
voorjaar in De Boerderij Huizen was, 
ook in de Thomaskerk wil houden. U 
bent van harte welkom. 
 
Reserveren voor de voorstelling kan 
vanaf nu. Geef via het secretariaat (se-
cretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069) 
uw naam en het aantal personen door 
en maak per kaartje € 10 over naar de 
parochie. U kunt dit doen op rekening-
nummer NL41 INGB 0000 5401 54 
t.n.v. RK Parochie Huizen onder ver-
melding van kaartje Titus’ laatste reis. U 
ontvangt een bevestiging van uw reser-
vering nadat uw overmaking binnen is. 
Misschien ook leuk als cadeau voor 
Sinterklaas of Kerstmis! 

Petra Rebel
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Sta op en ga met ons mee! 

Namens het Jongerenpastoraat van 
ons bisdom, wil ik jullie een geweldige 
mededeling doen. Zoals jullie weten 
werk ik sinds enige tijd samen met een 
enthousiast team mee aan de organisa-
tie van de volgende Wereldjongerenda-
gen (WJD) 2023 in Lissabon.  

De WJD is een ontmoeting van jonge-
ren uit de hele wereld met de paus. Het 
is tegelijkertijd een pelgrimstocht, een 
viering van jongeren en een bijzonder 
moment waar de vreugde en de kracht 
van de jongeren tot uiting komt.  

Ik zou jullie graag willen betrekken bij 
dit geweldige project, dat voor degene 
die meedoen een onvergetelijke erva-
ring zal zijn. Laat deze kans niet voorbij 
gaan om andere jongeren uit ons bis-
dom te ontmoeten, die ook het verlan-
gen hebben om de aanwezigheid van 
God in de huidige tijd te ervaren. Het 
motto voor deze WJD is: Maria stond 
op en ging met spoed (Lc 1,39). En dit 
is onze uitnodiging: sta op en ga met 
ons mee.  

Sinds de eerste editie, in 
1986 in Rome, zijn de 
WJD een moment geble-
ken waarop het leven van 
veel jongeren ingrijpend 
is veranderd. Het is een bij-
eenkomst van de hele univer-
sele Kerk, maar bovenal 
biedt het de mogelijkheid van een per-
soonlijke ontmoeting met Jezus.  

Wij willen als jongerenpastoraat de mo-
gelijkheid bieden om deze pelgrims-
tocht mee te maken. Het is een 14-
daagse reis met andere jongeren -tus-
sen 16 en 30 jaar- die misschien onbe-
kend voor jullie zijn, maar vanaf de eer-
ste ontmoeting vrienden en metgezellen 
zullen worden in dit avontuur.  

Gedurende de reis nemen de jongeren 
deel aan diverse activiteiten die het 

WJD-team op verschillende plaatsen in 
de gaststad organiseert. Van onze kant 
hebben we een route bedacht om ons 
voor te bereiden op deze massale bij-
eenkomst. Vanuit Amsterdam reizen we 
per bus door Frankrijk, Spanje tot Por-
tugal. We hebben momenten van ont-
spanning, gebed en natuurlijk zullen we 
een deel van de ‘Camino’ naar Santi-
ago de Compostella bewandelen. Op 
de terugweg bezoeken we het Heilig-
dom van Onze Lieve Vrouw van Lour-
des.  

Als je nog meer informatie wilt, geef ik 
je een paar interessante links.  

https://jongekerk.nl/nieuwsberich-
ten/missionary-school/neem-deel-aan-
het-wjd-jaar/ 

https://jongekerk.nl/nieuwsberich-
ten/missionary-school/sponsoractie-we-
reldjongerendagen/ 

Laat je inspireren door de Nederlandse 
versie van het WJD-lied Lissabon 2023: 
https://www.youtube.com/watch?v=c3H
HPLxEhZ4 (opgenomen in Volendam!!!) 

Ik hoop dat veel van jullie meedoen. 

Groet en tot gauw,  

Kapelaan Javier Acuña  

Namens het Team Jongerenpastoraat 
Haarlem-Amsterdam 

www.jongekerk.nl.

https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/missionary-school/neem-deel-aan-het-wjd-jaar/
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/missionary-school/neem-deel-aan-het-wjd-jaar/
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/missionary-school/neem-deel-aan-het-wjd-jaar/
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/missionary-school/sponsoractie-wereldjongerendagen/
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/missionary-school/sponsoractie-wereldjongerendagen/
https://jongekerk.nl/nieuwsberichten/missionary-school/sponsoractie-wereldjongerendagen/
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December agenda 

17 december  - Lichtjeswandeltocht  

Kom je op 17 de-
cember meelo-
pen in de lichtjes-
wandeltocht? We 
vertrekken om 
17.30 uur vanaf 
de Wilhelmina-
kerk. 

Al wandelend lo-
pen we door het 

verhaal van Kerst en komen we Maria 
en Jozef tegen en het kindje Jezus. 

De wandeltocht, die iets langer dan een 
half uur duurt, begint in de Wilhelmina-
kerk en eindigt bij de kerststal in de Ma-
riakerk. Onderweg komen we ook langs 
de synagoge, waar we iets zien van het 
Chanoekafeest. 

Je krijgt van ons een lichtje! 

De lichtjeswandeltocht wordt georgani-
seerd door de kinderkerkteams van de 
Spieghelkerk en de Wilhelminakerk 
i.s.m. de Mariaparochie en de joodse 
synagoge.

 

18 december - ervaar van dichtbij de geboorte van Jezus! 

Zondag 18 december aansluitend aan 
de Mis in de Mariakerk te Brinklaan 42  
Bussum. Er zal een prachtig Kerstto-
neelstuk worden opgevoerd met bijzon-
der mooie muziek. Dit toneelstuk zal 
worden opgevoerd door jongeren uit de 
parochies van Alkmaar en omstreken 
en de seminaristen van het Grootsemi-
narie in Nieuwe Niedorp. 

Wij hopen u, kinderen zowel als volwas-
senen, te mogen verwelkomen om ge-
tuige te zijn van dit prachtige feest, 

waar het Licht van Jezus’ geboorte uw 
hart niet onberoerd zal laten en u de 
vreugde van de liefde van God zult er-
varen! 

Na afloop wordt er een deurcollecte ge-
houden om de jongeren financieel bij te 
staan die volgend jaar in Lissabon zul-
len deelnemen aan de Wereldjongeren-
dagen.  

Hopelijk tot dan! 

Kapelaan Javier Acuña

 

18 december - Volkskerstzang in de Grote Kerk te Naarden 

We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor 
de Volkskerstzang in de Grote Kerk te 
Naarden op zondag 18 december 2022 
van 19.00-20.00 uur. We hopen na 
twee jaar van afwezigheid door de Co-
ronacrisis, dat de Grote Kerk zo goed 
als helemaal bezet zal zijn om samen te 
kunnen zingen. Aan de avond zal wor-
den meegewerkt door het koor Revival 
uit Huizen, Nardinc uit Naarden en 
Wybe Kooijmans zal het orgel 

bespelen. Uiteraard zal de avond weer 
geopend worden door het binnenbren-
gen van het licht door de processie van 
de kinderen met een kaarsje.  

Tot 18 december a.s.  

 Hartelijke groet, 

Bernadette Keet namens het comité 
Volkskerstzang Naarden
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24 december – Gezinsviering Mariakerk te Bussum

U bent met uw gezin van harte welkom 
om samen met ons Kerstmis te vieren 
tijdens de gezinsviering om 19:00 uur. 

Een kinderkoor zal de viering muzikaal 
ondersteunen en natuurlijk ontbreekt 
pastoor Carlos met zijn gitaar niet.

 

24 december – nachtmis Mariakerk te Bussum 

Na 2 jaar streamen mogen wij u van 
harte uitnodigen in onze prachtige kerk. 
Wij, Mary’s Voices, zullen de Gospel-
mas van Jacob de Haan ten gehore 
brengen met ondersteuning van vele in-
strumenten. 

Natuurlijk zullen er velen kerstliederen 
gezongen worden waarbij u heerlijk 
mee kunt zingen en in de kerstsfeer 
kunt raken. 

De viering begint om 21.30uur maar 
vanaf 21.15uur zullen er kerstliederen 
gezongen worden. 

Als u niet in de gelegenheid bent om te 
komen kunt u de viering volgen of uitge-
steld kijken bij kerkdienst gemist koe-
pelkerk. Ook vindt u op de website van 
de parochie het liturgisch boekje.

 

24 december – nachtmis st. Vitus te Naarden 

En na 3 jaar eindelijk weer een viering 
op kerstavond. Zoals 
u misschien al hebt 
gelezen of gehoord, 
is er in de St. Vitus-
kerk van Naarden 
één nachtmis. Deze 
viering begint om 
21.30 uur, 
maar…………. We 

beginnen om 21.15 met het zingen van 
bekende kerstliederen. We heten u dan 
ook van harte welkom want u kunt heer-
lijk met ons meezingen. Laten we er 
met z’n allen weer een mooi feest van 
maken. Uiteraard zingt het koor de 
vaste gezangen maar in de viering zit-
ten ook tal van bekende kerstliederen 
om met ons allen te zingen. 

 

24-25 december - GooiTV 

Nog meer kerstmuziek op GooiTV van-
uit de St. Vituskerk te Naarden.. 
GooiTV maakt ieder jaar een grote 
kerstuitzending die vanaf 20.00 uur op 
24 december en alle kerstdagen is te 
zien. De opnames worden dit jaar ge-
maakt in de St. Vituskerk. Het kerstver-
haal gaat verteld worden door Elma van 
der Dool en de muziek wordt verzorgd 
door The New Baroque Singers o.l.v. 
Piet Philipse die ook het orgel zal be-
spelen. Uit ervaring weten we dat het 
mooie en sfeervolle opnames zijn. Een 
aanrader. 

GooiTV vindt u op Ziggo kanaal 48, 
KPN kanaal 1432 en via internet op 
https://www.gooitv.nl/videoplatform. 
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Familieberichten 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 Adriana Vork – van Assem, 88 jaar 

 Walburga Damen – de Groot, 89 jaar 

 Dorothea Wiegant –Sondaal, 88 jaar 

 Anneke van Breemen – Cornelissen, 78 jaar  

 Lucia van Leeuwen – van Strien, 82 jaar 

 Carolus Johannes Maria Maartens, 95 jaar 

 Cornelia Catharina Maria van Fulpen, 70 jaar 

 Anna Margaretha Coba Henzen, 84 jaar 

 Maria Francisca Antonia Hoedemaker – Machiels, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misintenties St. Vituskerk 

Tot onze spijt is in de afgelopen periode 
een aantal misintenties niet afgelezen 
in de St. Vituskerk in Naarden. Wilt u 
een mis laten lezen voor een overleden 
familielid of een andere intentie in de st. 
Vituskerk in Naarden? Geef aan voor 
wie en op welke datum de mis moet 

worden gelezen en voeg er € 8,00 bij. 
Stuur minimaal 1 week van tevoren dit 
bericht naar Marktstraat 1, 1411 CX 
Naarden. Per email en bank overschrij-
ving aanvragen van een intentie mag 
ook. 
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Wij wensen u een 

Zalig Kerstmis 

en een 

Gezegend 2023 
 

 

 

Het bestuur 
De locatieteams 
Het pastorale team 

 

 

 
 
 

 

Nieuwjaars receptie 
Het locatieteam van de Mariakerk nodigt u uit om 

op 1 januari 2023 na de Eucharistieviering elkaar een gelukkig 

nieuwjaar te wensen onder het genot van  

een kopje koffie en wat lekkers.  



  

    
26 

 

   

Liturgisch rooster 

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 Pastoor M. Costa 

dinsdag 13 december   

Maria 15:00 uur Adventoverweging in de Sloep Parochianen 

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 

dinsdag 20 december   

Vitus 19:00 uur Boeteviering Pastoor C. Fabril 

zaterdag 24 december   

Maria 21:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Maria 19:00 uur Gezinsviering  / Jeugdkoor  Pastoor C. Fabril 

Vitus 21:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zondag 25 december  -  Kerstmis   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

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

Vitus 14:00 uur Kindje wiegen Pastoor C. Fabril 

maandag 26 december   

Maria (blank) Geen viering   
Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 31 december   

Vitus 19:00 uur Oudjaar Pastoor C. Fabril 

zondag 1 januari  -  1 januari: H. Maria, moeder van God 

Maria 11:00 uur Eucharistie & Nieuwjaarsreceptie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
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zaterdag 7 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 8 januari  -  Openbaring des Heren (Driekoningen) 

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 14 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 15 januari  -  2e zondag door het jaar   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 21 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 22 januari  -  3e zondag door het jaar   

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

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 28 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 29 januari  -  4e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans 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 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Vasten 
Pasen 
Pinksteren 
Zomer 
Opening 
Herfst 
Kerst 

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

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  06 23 682 598 

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 


