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10/9 – 24/9/2016

Pastores
* M. Sendecki
Tel.: 06 271 029 48
e-mail: maciejsendecki82@gmail.com
* A. Geria
Tel.: 06 267 886 05
e-mail: geriaandrea85@gmail.com
ZATERDAG
10 september 2016
ZONDAG
11 september 2016

17.00 uur

Mededelingenblad St. Vitusparochie Blaricum
Girorekening Parochiebestuur: NL 73 INGB 0000297854
Bankrekening Rabobank:
NL 25 RABO 0308 402375
Website: www. vitusblaricum.nl
Secretariaat
Kerklaan 19, 1261 JA BLARICUM
Tel.: 035-53 83 153
e-mail: secretariaat@vitusblaricum.nl
openingstijden di. wo. en vr. 9.00 - 13.00 uur.

Eucharistieviering
A. Geria

24e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering
J. Willems
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven: Kees Rigter en fam.;
Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Lenie Post-de Jong; José Post;
Simone Mulder-Wiegers; Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens; Johannes Gerardus Vos;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Louis van de Pol; Paul van den Berg;
Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Alida de Gooijer-de Graaf; Jaargetijde Jan de
Gooijer; Jaargetijde Petronella Stalenhoef-de Gooijer;
Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van Frank en Henny van Aalst
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Nico Post; Bert Rozendaal
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
14 september 2016

1e
2e

Eigen kerk
Bisdom

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

15 september 2016

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

ZATERDAG
17 september 2016

17.00 uur

Eucharistieviering
M. Sendecki

ZONDAG
18 september 2016

11.00 uur

Eucharistieviering
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor

DONDERDAG

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Kees Rigter en fam.; Henk Galesloot;Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert;
Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Ouders Sala-Hillen; overl. Ouders en familie CroonenBazelmans; Cees de Graaf en Riet de Graaf-Hoogland; Stef Nieuwenhuizen en Greet Nieuwenhuizen-de Jong;
Fam.van der Veen-Ter Weijde ; Gerrit Borsen; jaargetijde Sientje Borsen-van den Brink; Bert Smit.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Nico Post ; Bert Rozendaal
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Vredesweek

WOENSDAG
21 september 2016

10.00 uur
10.00 uur

Oecumenische viering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

22 september 2016

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

Agenda:
Di 20 september
Za 24 september
Zo 25 september

13.15 uur
17.00 uur
11.00 uur

Redactie De Zaaijer
W&C-viering, C. Lavaleije
W&C-viering C. Lavaleije, gemengd koor

DONDERDAG

Nieuwe start kindercatechese!
Alweer twee jaar geleden zijn wij gestart met een vervolg op de eerste communie, namelijk kindercatechese voor
de kinderen van onze parochies in Blaricum en Huizen.De kinderen kwamen elke maand bij elkaar en waren altijd
erg enthousiast, wat ons aangemoedigd heeft hier vooral mee door te gaan.
Donderdag 29 september begint de kindercatechese weer. De kindercatechese is een vervolg op de eerste
communie. Alle kinderen die vorig jaar meededen én de kinderen die afgelopen jaar eerste communie gedaan
hebben krijgen persoonlijk een mail om hen uit te nodigen, maar alle kinderen tussen de 8 en 12 die hun eerste
communie gedaan hebben kunnen zich aansluiten bij het catechesetraject. Catechese is namelijk niet alleen een
nadere kennismaking met de verhalen die het fundament vormen van onze kerk, maar is ook
gemeenschapsvormend. Zo laten wij de kinderen ook op een speelse manier kennismaken met normen en
waarden.
Mocht je geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, maar wel mee willen doen, dan kan dat via een mail
aan een van de parochiesecretariaten. Er zullen in de loop van het schooljaar 8 bijeenkomsten gepland worden op
donderdagavonden.
Bijbelleesavonden 2016 / 2017
Op maandag 3 oktober start er weer een nieuwe serie bijbelleesavonden georganiseerd door Cuno Lavaleije. Vorig
jaar is er gelezen over de plagen in Egypte uit het boek over de uittocht: Exodus. Dit jaar lezen we samen verder
in het boek Exodus. We beginnen met de tocht die het volk Israël gaat ondernemen na de ontsnapping door de
Rode Zee. We lezen over de sluiting van het verbond en de trouw en ontrouw van het volk gedurende de tocht die
40 jaar zal duren. Overigens staat iedere avond op zich en kunt u altijd een keertje instromen
Vanwege de samenwerking houden we de bijeenkomsten afwisselend in Blaricum (koffiekamer naast de kerk) en
in Huizen (Thomaskerk) op maandagavonden van 20.00 uur- 22.00 uur.
Blaricum: 3 oktober, 28 november, 6 februari, 3 april, 12 juni
Huizen: 7 november , 9 januari, 6 maart, 8 mei
Iedere avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar de avond staat op zichzelf.
Er is geen kennis vooraf vereist en u krijgt ook geen huiswerk mee.
Iedereen die belangstelling heeft kan aansluiten.
Meer info bij Cuno Lavaleije, tel. 035 – 88 86 946 / 06 24 69 94 85 / cuno66@gmail.com
Avondgebed
Donderdag 29 september a.s. is er GEEN avondgebed.
De volgende Vitalia (20) verschijnt op 24 september 2016.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 21 september 2016
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

