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Mededelingenblad St. Vitusparochie Blaricum
Girorekening Parochiebestuur: NL 73 INGB 0000297854
Bankrekening Rabobank:
NL 25 RABO 0308 402375
Website: www. vitusblaricum.nl

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

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.

ZATERDAG
23 juni 2018

17.00 uur

ZONDAG
24 juni 2018

Geboorte van Johannes de Doper
GEEN VIERING in verband met de St. Jansprocessie

Eucharistieviering
M. Sendecki

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Kees Rigter; Wil Rigter Goris en fam.;
Henk Bollebakker en overl.fam. Bollebakker-Ruijter; Coby de Jong-Ruijter; Jan Post; jaargetijde Luc Cikot
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Ben de Graaf; Wessel Overeem; Nico de Gooijer; Ida Veenema-Jacobs;
We bidden voor Noor Anne Minnigh die vrijdag 22 juni in onze kerk is gedoopt
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Bisdom

WOENSDAG
27 JUNI 2018

10.00 uur

ZATERDAG
30 JUNI 2018

17.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel

Eucharistieviering
A. Geria
ZONDAG
13e zondag door het jaar
1 juli 2918
11.00 uur
Eucharistieviering, waarna koffiedrinken
A. Geria
Zang: Gemengd koor
Tijdens deze viering is er kindernevendienst.
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Riet Veenboer-Kramer; Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Post; Jan Rigter en zoon Lambert;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Herman Vos; Piet Heerschop Piet van den Bergh;
Siet van den Bergh-Hilhorst; Mieke van der Laarschot-van den Bergh; Corry Majoor-de Graaf;
Henk Bollebakker en overl.fam. Bollebakker-Ruijter; Coby de Jong-Ruijter;
Gijs van der Voort; Hens van der Voort-Majoor; Kees Rigter; Wil Rigter Goris en fam.; Henk Fecken;
Ella Bezuijen-Herbrink; jaargetijde Bert de Jong
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Ben de Graaf; Ida Veenema-Jacobs; Nico de Gooijer;
Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk op 4 juli
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

WOENSDAG
4 juli 2018

1e
2e

Eigen kerk
zonnepanelen seminarie

GEEN SENIORENMIS in juli en augustus

Agenda:
Woensdag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

27 juni
1 juli
3 juli
8 juli
8 juli
7 juli
8 juli

13.30 uur
na de viering
20.00 uur
na de viering
13.00 uur
17.00 uur
11.00 uur

Harkploeg
Koffiedrinken
Activiteitencommissie
Wereldwinkel
Fietstocht en tuinfeest parochie
Eucharistieviering, J. Willems
Eucharistieviering, J. Willems, gemengd koor

Wereldwinkel
Op zondag 8 juli kunt u na afloop van de viering 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. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank kan altijd spullen gebruiken!
Afscheid Henny Vos
Per 1 juli 2018 legt onze koster, Henny Vos, na ruim veertig jaar zijn taken als hoofdkoster neer. Wij nemen
afscheid van Henny in een feestelijke eucharistieviering op zondag 15 juli a.s. om 11.00 uur in de Vituskerk,
Kerklaan 17, Blaricum. Aansluitend nodigen wij u van harte uit voor een feestelijke receptie die tot 15.00 uur
duurt en die wordt gehouden in de koffiekamer en de pastorietuin. Achterin de kerk vindt u een uitgebreide
uitnodiging.
Collecte zonnepanelenproject seminarie Nieuwe Niedorp 30 juni/1 juli
Het grootseminarie Redemptoris Mater is gevestigd in het voormalig Franciscaanse klooster van Nieuwe Niedorp.
Het seminarie heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het kloostergebouw en wil in het kader van
duurzaamheid en kostenbesparing zonnepanelen aanschaffen. Er zijn veel kosten verbonden aan dit project en
men heeft parochies gevraagd om een financiële bijdrage. Daarom wordt in het weekend van 30 juni/ 1 juli in
onze kerk gecollecteerd voor het zonnepanelenproject van het seminarie. Achterin de kerk kunt u meer informatie
vinden.
Woensdagvieringen in de zomer
In de maanden juli en augustus is er in de Vituskerk géén viering op woensdag (dus ook géén seniorenmis op de
eerste woensdag van de maand).
In de Torenhof is er in juli géén viering op de woensdagochtend.
Op de eerste vrijdag van de maand is er wel een viering in de Thomaskerk in Huizen om 10.15 uur.
In Naarden (Turfpoortstraat 3) is er iedere dinsdag, woensdag en donderdag een viering om 09.00 uur.
Tuinfeest pastorietuin
Op zondag 8 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht, huifkarrit, warm & koud buffet voor
parochianen uit Blaricum en Huizen. Achter in de kerk kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 1 juli aanmeldt, dit kan ook per e-mail:
activiteitenvitus@hotmail.com.
De volgende Vitalia (14) verschijnt op 7 juli 2018.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 4 juli 2018
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

