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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
1 september 2018

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

22e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering, waarna koffiedrinken
A. Geria
Zang: Gemengd koor
Tijdens deze viering is er kindernevendienst
ZONDAG
2 september 2018

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Elfriede de Graaf-Münch; Riet Veenboer-Kramer; Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Louis van de Pol;
Jan Rigter en zoon Lambert; Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Wim Limburg; Herman Vos;
Piet van den Bergh; Siet van den Bergh-Hilhorst; Mieke van der Laarschot-van den Bergh; Gerrit Lanphen;
Bep Raven; Gonny Raven-Krijnen; Corry Majoor-de Graaf; Kees Rigter; Wil Rigter Goris en fam.; Ben Bakker;
voor de levenden en overleden familie de Veen-van Rooden; overleden familie Oosterwijk-van Nes;
Piet Heerschop; Diny Schaapherder-Roest; Anton van Klooster; jaargetijde Gijsbertus de Graaf
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Bep Kerstens-van Straalen
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
5 september 2018

1e
2e

10.00 uur

Eigen kerk
Friersdale
Seniorenmis, waarna koffiedrinken

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Riet Veenboer-Kramer; Ad Vos; Bob Anink; Reina Post-van Breemen; Nico Post; Johan Post;
ZATERDAG
8 september 2018
ZONDAG
9 september 2018

17.00 uur

Eucharistieviering
A. Geria
23e zondag door het jaar, Ziekenzondag
11.00 uur
Eucharistieviering
C. Fabril
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Jan Rigter en zoon Lambert; Louis van der Borgh en Greet
van der Borgh-van den Bergh; Bep Raven; Gonny Raven-Krijnen; Kees Rigter; Wil Rigter Goris en fam.;
Hens van der Voort-Majoor; Gijs van der Voort; Diny Schaapherder-Roest; Herman Rigter; Jan Kerstens;
Alida de Gooijer-de Graaf; jaargetijde voor Jan de Gooijer; jaargetijde Petronella Stalenhoef-de Gooijer;
jaargetijde Jopie de Gooijer;
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Bep Kerstens-van Straalen
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Bisdom

WOENSDAG
12 september 2018
Agenda:
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

2 sept.
4 sept.
5 sept.
5 sept.
13 sept.
15 sept.
2 sept.

10.00 uur
10.00 uur

Oecumenische viering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

Na viering
20.00 uur
09.00 uur
08.45 uur
20.00 uur
17.00 uur
11.00 uur

Wereldwinkel en koffiedrinken in de koffiekamer
Parochiebestuur
Harkploeg
Kindernevendienst
Locatieraad
Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, A. Geria, Koor: Canto Nuovo uit Soest

Wereldwinkel
Op zondag 2 september 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!
Ziekenzondag, weekend 8/9 september
De meeste mensen zwijgen over hun ziekte, hun verlies, hun verdriet of hun malaise. Je loopt immers niet met je
ellende te koop. Aan de andere kant is er echter ook een grote behoefte aan meeleven, belangstelling. Zo zit
iemand die een tegenslag overkomt een beetje gevangen tussen je niet laten kennen en gekend willen worden.
Immers als je je smart kunt delen wordt dat halve smart. Iemand helpt je mee dragen. Ziekenzondag is bedoeld om
een handreiking te geven aan mensen met verdriet. Je denkt misschien wel aan ze, maar nu kun je concreet laten
zien dat je aan iemand denkt.
De kerk stelt een aantal bloemen ter beschikking die vanuit de viering naar iemand meegenomen kunnen worden.
Je kunt ook zelf uit je tuin of langs de weg een bloemetje plukken om aan iemand te geven. En dat hoeft niet
alleen beperkt te worden tot deze dag.
Kerkproeverij zondag 16 september
Na een succesvolle introductie in Nederland in 2017 wordt in het weekend van zondag 16 september wederom een
kerkproeverij gehouden. Ook onze parochie doet weer mee. Kerkleden kunnen hun familie, buren, vrienden of
bekenden uitnodigen om mee te gaan naar de kerk, als een soort (hernieuwde) kennismaking. Dit weekend is dan
speciaal voor gasten. Het idee komt uit Groot-Brittannië, waar dit project een succes is. Op de website
www.kerkproeverij.nl.kunt u suggesties vinden voor het uitnodigen van mensen. Op zondag 16 september zingt in
de Vituskerk een gastkoor uit Soest: Canto Nuovo, o.l.v. Paul Snoek. Na afloop van de viering drinken we samen
koffie.
Denkt u vast na over wie u wilt uitnodigen voor zaterdag 15 of zondag 16 september?
Vrijwilligersavond gemeente Blaricum
De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet voor de Blaricumse gemeenschap en wil deze vrijwilligers hiervoor
bedanken en in het zonnetje te zetten op de vrijwilligersavond. Daarom nodigt de gemeente Blaricum alle
Blaricumse vrijwilligers van harte uit om deze avond bij te wonen. De avond vindt plaats op donderdag 11
oktober in het Vitusgebouw en begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en duurt tot ongeveer 23:00 uur. U
hoeft zich niet vooraf aan te melden. Tijdens deze avond wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Het
belooft een leuke avond te worden met een afwisselend programma.
Komt u ook?
Namens wethouder Gerard Knoop en het vrijwilligerscomité van Blaricum heten wij u van harte welkom.
Met vriendelijke groet, Martina Taris
Vakantie pastores
Pastor Maciej Sendecki is met vakantie van 27 augustus t/m 17 september.
Vakantiesluiting secretariaat
Het secretariaat is gesloten van vrijdag 14 september t/m maandag 1 oktober. U kunt wel de intenties voor de
Vitalia in de groene brievenbus doen.

De volgende Vitalia (19 ) verschijnt op 15 september 2018.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 13 september 2018
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

