V_I_T_A_L_I_A
37e Jaargang No 20
25/9 – 8/10/2016

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
24 september 2016
ZONDAG
25 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.

Woord & communieviering
C. Lavaleije

26e zondag door het jaar
11.00 uur
Woord & communieviering
C. Lavaleije
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henny Fennis; Nicolaas Johannes -Nico- Borsen; Anton ter Weijden; Kees Rigter en fam.;
José Post; Lenie Post-de Jong; Henk Borsen en Bep Borsen-Wouters; Willem van der Hoeven
Adrianus Hendrikus Nagel en Annie Nagel-Bruins; Jan Rigter en zoon Lambert;
Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Jan Kerstens;
Wil Cornelisse; Berjanneke Cornelisse en overleden familie Cornelisse-Kersten; jaargetijde Ineke Cornelisse;
Jaargetijde Josephina Maria Theresia Agnes Rigter
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Nolly Ter Weijden-van Wees; Bert Rozendaal
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
28 september 2016

1e
2e

Eigen kerk
Kapel kerkhof

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
29 september 2016

19.15 uur

GEEN AVONDGEBED

ZATERDAG
1 oktober 2016

17.00 uur

Eucharistieviering
A. Geria

27e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering, waarna koffiedrinken
A. Geria
Zang: Gemengd koor
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Bert Rozendaal; Kees Rigter en fam.; Corry Majoor-de Graaf;
Mieke van der Laarschot-van den Bergh; Siet van den Bergh-Hilhorst; Jan Kerstens;
Herman Vos; Jan Rigter Gzn; Elly Rigter; Evert Jan van der Veen; Louis van de Pol;
Everardus Johannes van der Veen; Gerarda van der Veen-van Thienen en hun schoondochter;
Jan Rigter en zoon Lambert; Riet Veenboer-Kramer; Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong; Henk Fecken;
Willem van der Hoeven; Anton ter Weijden;
ZONDAG
2 oktober 2016

We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Nolly Ter Weijden-van Wees
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Friersdale

WOENSDAG
5 oktober 2016

10.00 uur
10.00 uur

Oecumenische viering in de Torenhof
Seniorenmis, waarna koffiedrinken

6 oktober 2016

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

Agenda:
Ma
26 september
Zo
2 oktober
Zo
2 oktober
ma
3 oktober
Wo
5 oktober

20.00 uur
na de viering
na de viering
20.00 uur
20.00 uur

IPCI
Koffiedrinken
Wereldwinkel
Bijbelleesavond (Blaricum, koffiekamer)
Bestuur Ceciliakoor

DONDERDAG

Wereldwinkel
Op zondag 2 oktober staat de Wereldwinkel weer in onze kerk. U kunt weer originele cadeaus en heerlijke en
eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.
De Wereldwinkel helpt de producenten, leveranciers en kunstenaars er een rechtvaardige prijs voor te krijgen,
zodat een menswaardig bestaan opgebouwd kan worden. Heeft u even niets nodig? De Voedselbank kan de koffie,
rijst of chocola goed gebruiken. De medewerkers van de wereldwinkel zien u graag na de viering bij de
Wereldwinkel achter in de kerk!
Vrijwilligers onderhoud kerkhof gezocht
Om het kerkhof netjes te houden worden vrijwilligers gezocht die eens per maand het kerkhof willen aanharken.
Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u dit aangeven bij Henny Vos (06-55838481) Als er voldoende
belangstellenden n zijn komen we een keer bij elkaar in de koffiekamer om een en ander te overleggen.
Mariakalender 2016
De Mariakalender is weer te koop achter in de kerk. Zoals ieder jaar heeft deze dagkalender voor elke dag van het
nieuwe jaar een goede tip, raadsel, mop of gebed: voor ieder wat wils. Door de aanschaf van de Mariakalender
steunt u missiewerk over heel de wereld, want de meeropbrengst komt ten goede van het werk van een ons
bekende missionaris. De prijs van de kalenders is: € 9,00 per stuk
De Mariakalender is ook te koop bij Sigarenmagazijn Fecken-de Jong, Langeweg 17 en op Wezeboom 7.
Avondgebed
Donderdag 29 september a.s. is er GEEN avondgebed.
CAROLS IN ‘T GOOI …..
Misschien bent u/jij al lid van een koor, maar je zult het als een unieke belevenis ervaren om een keer mee te
zingen in een groot gelegenheidskoor-in-kerstsfeer: een koor van minimaal honderd deelnemers! De donkere
dagen voor kerst zijn bij uitstek geschikt om, zonder aanziens des persoons, leeftijd, afkomst of
geloofsovertuiging, het unieke kerstgevoel in de vorm van een prachtig kerstspektakel neer te zetten. Zingen
verbroedert immers, daar weet u/jij alles van! Engeland kent al eeuwenlang deze prachtige kersttraditie: de
Christmas Carols. Overal worden in de decembermaand kerstliederen gezongen: in kerken, op straat, in winkels
of in huiselijke kring: a capella of met begeleiding.
Bedoeling is dat op vrijdagavond 9 december een prachtig kerstconcert zal plaatsvinden in de Sint Vituskerk in
Blaricum. Het grote, voor deze gelegenheid dus samengestelde, koor zal acht bekende en minder bekende
kerstcarols - driestemmig – uitvoeren onder begeleiding van de Koninklijke Brassband Utrecht. Tussen de
liederen door wordt een hedendaags kerstverhaal verteld, waarbij ook een rol is weggelegd voor het publiek.
Daarnaast zijn er nog een paar theatrale en muzikale verrassingen in het programma. In drie repetities worden de
acht Kerstcarols ingestudeerd, op zaterdagochtend 12,19 en 26 november van 10.00- 12.30 uur in het
Vitusgebouw. De generale repetitie vindt plaats op dinsdagavond 6 december, in de Sint Vituskerk.
De muzikale leiding is in handen van Marlies Huitink.
Zin om mee te zingen? Aanmelden kan via de site http://carolsintgooi.wixsite.com/hmgmedia, of via de mail:
carolsintgooi@gmail.com. Deelname aan het koor kost € 25,-- p.p. Zodra wij je inschrijving binnen hebben,
volgen meer bijzonderheden. Kaarten voor het concert kosten € 10.
Vriendelijke groet,
Marlies Huitink & Hetty Eijbers (organisatie)
“Carols in ‘t Gooi”

De volgende Vitalia (21) verschijnt op 8 oktober 2016.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 5 oktober 2016
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

