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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
7 september 2019

ZONDAG
8 september 2019

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
J. Willems

23e zondag door het jaar, ZIEKENZONDAG
11.00 uur
Eucharistieviering
J. Willems
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Elfriede de Graaf-Münch; Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Willem van der Hoeven;
Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Valentin Vroom; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den
Bergh; Hens van der Voort-Majoor; Gijs van der Voort; Diny Schaapherder-Roest; Gerard Rigter; jaargetijde
Gijsbertus de Graaf; Corrie de Gooijer; Alida de Gooijer-de Graaf; jaargetijde Jan de Gooijer; jaargetijde
Petronella Stalenhoef-de Gooijer; jaargetijde Jopie de Gooijer.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Peter van Halderen; Lies Rigter-Marijn; Gretha Vroom-Martens; Mimy Delissen – Campman
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Bisdom

WOENSDAG
11 september 2019

10.00 uur

ZATERDAG
14 september 2019

17.00 uur

ZONDAG
15 september 2019

Eucharistieviering in de dagkapel

Eucharistieviering
A. Geria
24e zondag door het jaar AFSCHEIDSVIERING M. SENDECKI
11.30 uur
Eucharistieviering
C. Fabril/M. Sendecki/A. Geria/J. Willems
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Cees de Graaf en Riet de Graaf-Hoogland;
Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens; Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens; Valentin Vroom;
Stef Nieuwenhuizen en Greet Nieuwenhuizen-de Jong; Corry Majoor-de Graaf; Gerard Rigter.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Peter van Halderen; Lies Rigter-Marijn; Gretha Vroom-Martens; Mimy Delissen – Campman
We bidden voor een uitslag waarbij herstel mogelijk is
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

WOENSDAG
18 september 2019

Eigen kerk
Solidariteitsfonds

10.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel

Agenda:
Zo
8 september
Di
10 september
Do
12 september
Zo
15 september
Ma
Za

16 september
21 september

20.00 uur
11.30 uur
13.00 uur
13.30 uur
17.00 uur

Za
Za
Zo

21 september
21 september
22 september

17.00 uur
11.00 uur

Ziekenzondag
Verjaardag pastor A. Geria
Locatieraad
Afscheidsviering M. Sendecki
Afscheidsreceptie M. Sendecki
Kerkschoonmaak
Doop en vormsel Jaime Eldernbos tijdens de zaterdagmiddagviering.
De viering kan hierdoor iets langer duren dan normaal.
Sponsordiner
Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, A. Geria, Timeless

Ziekenzondag 8 september 2019
Op ziekenzondag hebben we aandacht voor de medemens. Iedere medemens heeft wel eens een mindere periode
in zijn leven. We voelen ons dan ziek, zwak en misselijk en vooral eenzaam. Terwijl we vreugde vanzelfsprekend
willen delen, vinden we het eigenlijk even vanzelfsprekend dat we onze zwakte ons verdriet alleen dragen. Dat is
raar, want zoals gedeelde vreugde dubbele vreugde geeft, zo geeft gedeelde smart halve smart. Gedeelde smart is
dus makkelijker te dragen. Op ziekenzondag worden we uitgenodigd om juist aandacht te besteden aan mensen
die in onze ogen wat aandacht verdienen. Dat geeft soms een drempel. Om die drempel te verlagen delen we in de
kerk bloemen uit met een kaartje van de kerk. U wordt uitgenodigd om vanuit de kerk een bloemetje mee te
nemen naar iemand waarvan u vindt dat die beste een hart onder het riem kan gebruiken.
De IPCIBHL ( Inter Parochiale Caritas Instelling Blaricum Huizen en Laren) neemt hierin het voortouw.
Cuno Lavaleije
Afscheid pastor Sendecki
Op zondag 15 september nemen we afscheid van pastor Sendecki, die gaat werken in de r.k. parochie
Wieringermeer en Wieringen. Omdat pastor Sendecki deze zondag ook in Huizen afscheid neemt, begint de
viering in Blaricum een halfuur later om 11.30 uur. Aansluitend aan de viering, rond 13.00 uur is er in de
pastorietuin/koffiekamer nog een gezellig samenzijn waarvoor alle parochianen uit Blaricum en Huizen zijn
uitgenodigd. Als cadeau voor pastor Sendecki willen we geld inzamelen voor een reis die hij wil maken naar
familie in Amerika. Achterin de kerk vindt u een bus waarin u uw bijdrage kunt doen. U kunt uw bijdrage ook
overmaken naar het rekeningnummer:NL31 RABO 0308 4589 15 t.n.v. r.k. parochiebestuur St. Vitus, o.v.v.
bijdrage cadeau M. Sendecki.
Nadere informatie over benoeming pastor Maciej Sendecki
In vervolg op de eerdere mededeling nog wat nadere informatie op basis van de ontvangen benoemingsbrief van
de bisschop. Maciej Sendecki is per 1 september benoemd tot pastoor/ moderator van de samenwerkende
parochies Wieringermeer en Wieringen/H.Hippolytus en pastoor in het samenwerkingsverband van de parochies
in Schagen, Tuitjenhorn en De Vijfhoek ( Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp en Waarland). In dit geheel zal hij
nauw gaan samenwerken met de pastoors Moltzer en Tilma. Hij gaat wonen in de pastorie in Nibbixwoud.
Kortom, een nieuwe pastorale uitdaging in een groot samenwerkingsverband in West Friesland. Wij wensen hem
veel inspiratie en voldoening toe.
Solidariteitsfonds (collecte 15 september)
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn
er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies kunnen vaak financieel niet gelijk op
eigen benen staan. Via het solidariteitsfonds van het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven.
Ook noodlijdende parochies worden gesteund vanuit dit fonds.
Sponsordiner voor jongerenreis
In de herfstvakantie gaan er vanuit de parochies van Huizen en Blaricum zeven jongeren mee met een
jongerenreis naar Rome. Deze reis wordt gezamenlijk georganiseerd met de regio Hilversum. Om de reis
betaalbaar te houden worden er sponsoracties georganiseerd. Binnenkort kunt u genieten van een heerlijk Italiaans
5-gangendiner. Dit sponsordiner zal naast lekker eten ook erg gezellig worden, vandaar dat het de naam heeft
gekregen: “Spaghettifeest”.
Het spaghettifeest is eten zoals in een restaurant. De jongeren koken zelf en zorgen voor de bediening. Op het
menu staat een 5-gangendiner met bekende Italiaanse gerechten en kost 25 euro inclusief één drankje. De overige
drankjes kosten € 1,50 per glas. Het gehele bedrag komt ten goede aan de reis naar Rome. Na de maaltijd kunt u
het bedrag ter plekke contant afrekenen. U kunt zich aanmelden voor het diner via het inschrijfformulier achter in
de kerk. Vooraf inschrijven/ reserveren is nodig in verband met de inkoop. Er zijn 2 momenten waarop u kunt
komen dineren:
Op zaterdag 21 september in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum aanvang 18:30 uur.
Op zaterdag 05 oktober in de Thomaskerk in Huizen aanvang 18:30 uur.
Aanmelden voor één van beide spaghettifeesten of allebei kan via de intekenlijsten achterin de kerk.

Kerkproeverij zondag 29 september
Ook dit jaar doet onze kerk weer mee aan de Kerkproeverij. In de laatste Zaaijer hebt u hierover al kunnen lezen.
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. De kerkproeverij is dit jaar op zaterdag 28 en zondag 29 september. Denkt u vast na over wie u wilt
uitnodigen voor zaterdag 28 of zondag 29 september?
Vormselvoorbereiding
Om de twee jaar starten de gezamenlijke parochies Blaricum, Huizen en Laren met een vormselvoorbereiding
voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Aanstaande oktober gaan we weer met een nieuwe groep op weg richting het
toedienen van het Vormsel in juni 2020. Je voorbereiden op het vormsel is samen met andere tieners op
ontdekkingstocht gaan. Geloof ontdekken en zien dat het bijzonder is en helemaal niet saai hoeft te zijn. In de
vormselvoorbereiding gaan we samen ontdekken wat geloof allemaal kan betekenen. Zo is er een
kennismakingsavond, discussieavonden, excursies en gaan we activiteiten ondernemen. Kortom, het is een
afwisselende en actieve voorbereidingstijd van één jaar.
Op donderdag 26 september geven we eerst informatie over het Vormsel en de weg daarnaar toe en worden
vragen van alle belangstellende en nieuwgierige kinderen en ouders beantwoord. Alle kinderen tussen 12 en 14
jaar die nog niet eerder zijn uitgenodigd krijgen een uitnodigingsbrief. Mocht die brief niet bij jullie op de mat
belanden, beschouw deze mededeling dan als uitnodiging. De informatieavond start om 19:30 uur en wordt
gehouden in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum.
Verjaardag pastor Geria
10 september is pastor Geria jarig. U bent deze dag van harte welkom voor een kopje koffie of thee op de pastorie.
Let op: Tussen 12.00 en 15.00 is pastor Geria NIET aanwezig.

De volgende Vitalia (19) verschijnt op 21 september 2019.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 18 september 2019
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

