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Mededelingenblad St. Vitusparochie Blaricum
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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
8-12-2018

17.00 uur

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
J. Willems

2e zondag van de advent, jaar C
11.00 uur
Eucharistieviering
J. Willems
Zang: Gemengd koor

ZONDAG
9 december 2018

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Stef Nieuwenhuizen en Greet Nieuwenhuizen-de Jong; Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Herman Rigter;
Jan Rigter en zoon Lambert; Wil Machielse- van Middelaar; Rien Post; Lenie Post-de Jong; José Post;
Kees Rigter; Wil Rigter Goris en fam.; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh;
Gijs Ruijter; Jaargetijde Mia Ruijter-Reuser; Annie Ter Weijde -Kersten en overl.fam.Ter Weijde en Kersten;
jaargetijde Rinus Ter Weijde
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Mirjam Frank
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
1e
2e

Collecte:
WOENSDAG
12 december 2018

10.00 uur

ZATERDAG
15 december

eigen kerk
bisdom

Eucharistieviering in de dagkapel
Geen Eucharistieviering i.v.m. concert Carols in het Gooi

ZONDAG
16 december 2018

3e zondag van de advent, jaar C
11.00 uur
Eucharistieviering
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Jan Kerstens; Bep Kerstens-van Straalen;.Bosse-Meertens; Louis van de Pol; Jacob Vos en Emmy Vos-Post;
Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens; Antonius Johannes Bosse en Fam; Josephina Maria Theresia Agnes
Rigter; Rien Post; Lenie Post-de Jong; José Post; Kees Rigter; Wil Rigter Goris en fam.; Frits en Jannie Töpfel –
Krijnen; Agatha en Ali van Dalen;. Peter Lanphen; Jaargetijde Jopie Lanphen-van den Bergh;
Jaargetijde Jan Hoogeboom; Jaargetijde Corry Majoor-de Graaf ;
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Mirjam Frank
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

WOENSDAG
19 december 2018
DONDERDAG
20 december 2018

eigen kerk
Adventsactie

10.00 uur
11.00 uur

Kerstviering in de Torenhof
Schoolviering Pionier (eucharistieviering in de dagkapel vervalt)

19.15 uur

Boeteviering
A. Geria
Zang: gemengd koor

Agenda:
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12 dec. 09.00 uur
20.30 uur
13 dec. 20.00 uur
15 dec. 20.15 uur
17 dec. 13.30 uur
19 dec. 11.00 uur
20 dec. 09.00 uur
21 dec. 20.00 uur
22 dec. 17.00 uur
23 dec. 11.00 uur

Harkploeg
Activiteitencommissie
Locatieraad
Concert Carols in ’t Gooi
Kerkschoonmaak
Schoolviering Pionier
Schoolviering Bernardusschool
Concert Goylants kamerkoor
Eucharistieviering, M. Sendecki
Eucharistieviering, M. Sendecki, gemengd koor

Kerstmiddag voor ouderen
Op woensdag 19 december wordt weer de jaarlijkse kerstmiddag voor senioren georganiseerd in het Vitusgebouw
aan de Kerklaan 10 in Blaricum. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Er is een hapje en een
drankje, een leuke activiteit, een kerstverhaal en muziek. Aan deze kerstviering zijn geen kosten verbonden. Een
deel van de kosten wordt gedekt door de collecte die gehouden is tijdens de afgelopen vormselviering, maar we
hopen dat u toch een gulle vrijwillige bijdrage wilt doen in de bus die tijdens de kerstmiddag hiervoor wordt
neergezet in het Vitusgebouw.
U kunt zich tot 12 december opgeven bij de beheerders van het Vitusgebouw: tel. 06-52372029 (Marita
Steenbeek) 06-46243778 (Erik Joosen); hetvitus@gmail.com of via de inschrijflijsten achterin de kerk.
Eucharistieviering dagkapel VERVALLEN op woensdag 19 december
Op woensdag 19 december is er géén eucharistieviering in de dagkapel i.v.m. de schoolviering van de Pionier om
11.00 uur in de Vituskerk.
Concert Carols in ’t Gooi
Carols in ’t Gooi is een uniek kerstspektakel in Blaricum. Een groot gelegenheidskoor van minimaal honderd
personen zingt de sterren van de hemel in de prachtige Sint Vituskerk in Blaricum. Net als voorgaande jaren is
iedereen welkom om op zaterdag 15 december om 20.15 uur te komen luisteren.
Kaarten zijn €10,- per stuk en te reserveren door een mail te sturen naar: kaarten@carolsintgooi.nl. Gereserveerde
kaarten kunt u contant afrekenen bij binnenkomst in de kerk. Er is geen mogelijkheid om te pinnen
In verband met het concert van Carols in’t Gooi is er op zaterdag 15 december geen viering om 17.00 uur.
Bijzonder Kerstconcert in de St Vitus, Blaricum
Het Goylants Kamerkoor, olv Bas Halsema, geeft op vrijdag 21 december om 20.15 uur een kerstconcert in de
Vituskerk. Het eerste deel van het concert bestaat uit kerstmuziek uit middeleeuwen en renaissance, het tweede is
gewijd aan de echte Engelse carols.
Het concert wordt besloten met ‘Christmas Day’ van Gustav Holst, bij velen bekend van de orkestsuite ‘The
Planets’. Christmas Day is een ‘Choral Fantasy on Old Carols’ - een medley van bekende Engelse carols voor
koor en orkest. Dirk van der Niet schreef een versie van dit stuk voor orgel, trompetten en pauken.
De vocale muziek wordt hier en daar afgewisseld met instrumentale intermezzo’s in diverse samenstelling.
Adventsactie
Adventsactie komt op voor mensen die leven in mensonwaardige omstandigheden. Ook dit jaar zet de katholieke
gemeenschap zich in voor moeders en kinderen. Uw steun geeft hoop aan moeder en kind.
Adventsactie is net als Vastenactie een actie van Stichting Bisschoppelijke Vasten Actie. De Stichting ondersteunt
mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender
samenleving.
Mariakalender 2019
De bekende Mariakalenders zijn nog steeds te koop achter in de kerk; de dagkalenders met voor iedere dag van
het nieuwe jaar een goede tip, een raadsel, een mop of een gebed. Door de aanschaf hiervan steunt u het
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 € 10,00 per stuk. De Mariakalender is ook te koop bij Sigarenmagazijn
Fecken - Jong aan de Langeweg 17 en op Wezeboom 7.
Kerstsluiting secretariaat
Het parochiesecretariaat is gesloten van 24 december 2018 t/m 7 januari 2018.
Kerstvitalia
De vitalia die uitkomt op zaterdag 22 december wordt gemaakt voor 3 weken. De eerstvolgende Vitalia verschijnt
dan weer op zaterdag 12 januari. Wilt u hiermee rekening houden met het doorgeven van misintenties?
De volgende Vitalia (26) verschijnt op 22 december 2018.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 19 december 2018
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

