V_I_T_A_L_I_A
37e Jaargang No 22
22/10 – 05/11/2016

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
22 oktober 2016
ZONDAG
23 oktober 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
M. Sendecki

30e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven: Bert Rozendaal;
Anton ter Weijden; Kees Rigter en fam.; José Post; Lenie Post-de Jong; Wil Machielse- van Middelaar;
Henk van den Bergh en Grietje Banis; Overl.ouders Jansen-Leijer; Willem van der Hoeven;
Gijs van der Zwaan en Bert Jansen; Jan Rigter en zoon Lambert; jaargetijde Verius Croonen ; Jan Kerstens;
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Gerard Elbers; Maarten Gribling;
Greet van der Veen; Nolly ter Weijden-van Wees;
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
26 oktober 2016

1e
2e

eigen kerk
Wereldmissiedag

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering/ in de Torenhof
GEEN eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
27 oktober 2016

19.15 uur

GEEN AVONDGEBED

ZATERDAG
29 oktober 2016

17.00 uur

Woord & communieviering
Lekenvieringenwerkgroep F.F.L. Vlak en C.A.M.de Veen

ZONDAG
30 oktober 2016

11.00 uur

Woord & communieviering
Lekenvieringenwerkgroep F.F.L. Vlak en C.A.M. de Veen
Zang: Timeless

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven: Anton ter Weijden;
Kees Rigter en fam.; Bert Rozendaal; Jan Kerstens; Willem van der Hoeven; Henny Fennis;
Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens; Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong;
jaargetijde Catharina Maria Venema-Andriesse; Jan Rigter en zoon Lambert;
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Gerard Elbers; Maarten Gribling; Greet van der Veen;
Nolly ter Weijden-van Wees;
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
1e
eigen kerk
2e
kapel kerkhof
DINSDAG
1 november

ALLERHEILIGEN
19.15 uur
Viering van Allerheiligen
A. Geria
Zang: kamerkoor Amphion

Woensdag

ALLERZIELEN

2 november 2016

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.15 uur

2 november

Oecumenische viering in de Torenhof
GEEN Seniorenmis (i.v.m. Allerzielenviering)
Rozenkransgebed
Viering van Allerzielen met de gedachtenis van onze overleden
gelovigen
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor

Tijdens deze viering ontsteken we een kaars voor de parochianen die afgelopen jaar zijn overleden. De namen en
intenties die ons in deze viering ter gedachtenis zijn gegeven zijn op een aparte bijlage vermeld.
DONDERDAG
3 november
Agenda:
Di
1 november
Wo
2 november
Za
Zo

5 november
6 november

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

19.15 uur
19.00 uur
19.15 uur
17.00 uur
11.00 uur

Allerheiligenviering, A. Geria, m.m.v. kamerkoor Amphion
Rozenkransgebed
Allerzielenviering, M. Sendecki, gemengd koor
A. Geria
A. Geria, gemengd koor

Allerheiligenviering
Op dinsdagavond 1 november is er om 19.15 uur een eucharistieviering in verband met Allerheiligen. Het
Amsterdamse kamerkoor Amphion zingt tijdens deze viering het Requiem van Maurice Duruflé dat is gebaseerd
op de oude gregoriaanse requiemmis.
Allerzielen: woensdagavond 2 november
Wanneer u nog intenties voor Allerzielen wilt opgeven kan dat schriftelijk aan het secretariaat of via de email.
Intenties die uiterlijk vrijdag 29 oktober worden ingeleverd kunnen nog worden opgenomen in Vitalia. Anders
worden ze mondeling meegenomen in onze viering.
Voorbereiding Allerzielen
Henny Vos, de koster, zoekt vrijwilligers om te helpen bij de voorbereidingen voor Allerzielen. Op woensdag 26
oktober en eventueel ook nog donderdag 27 oktober wordt het kerkhof netjes gemaakt: de paden worden geharkt
etc. Op maandagmiddag 31 oktober om 13.00 uur worden de stokken neergezet waaraan woensdagmiddag
2 november om 15.00 uur de lampjes worden opgehangen. Op woensdag 26 oktober en op donderdag 27 oktober
beginnen de werkzaamheden om 10 uur ’s ochtends met werkoverleg, uiteraard met koffie of thee.
Wereldmissiemaand 2016, getuigen van barmhartigheid
In oktober is het Wereldmissiemaand, de maand waarin wij samen met alle katholieke gelovigen op de wereld
onze verbondenheid met elkaar in de ene Wereldkerk vieren en laten zien. Op missiezondag 23 oktober houden
parochies wereldwijd een collecte voor MISSIO. Deze organisatie vraagt aandacht voor de jonge kerken in de
derde wereld. De collecte is bestemd voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood,
en parochieopbouw. Van harte aanbevolen!
Retraite pastores
Woensdag 26 en donderdag 27 oktober zijn onze pastores M. Sendecki en A. Geria met retraite. Alleen voor
noodgevallen zijn zij telefonisch bereikbaar. De viering in de dagkapel op woensdag 26 oktober en het
avondgebed op donderdag 27 oktober komen in verband hiermee te vervallen.
Onderhoud kerkhof
op de oproep voor vrijwilligers voor het onderhoud van het kerkhof is goed gereageerd. De groep is dinsdag 18
oktober bij elkaar geweest. Afgesproken is dat het kerkhof met ingang van half november twee keer per maand
wordt geharkt. Er wordt een rooster gemaakt voor een heel jaar. Als u belangstelling hebt om ook een keer te
helpen, kunt u altijd contact opnemen met koster Henny Vos, telefoon 06-558 38 481
De volgende Vitalia (23) verschijnt op 5 november.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 2 november.
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

