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14-12-2019 – 21-12-2019

Pastores/Diaken
* A. Geria
Tel.: 06 267 886 05
e-mail: geriaandrea85@gmail.com
* M. Palic
Tel.: 06 121 904 84
e-mail: p.mikel.palic@gmail.com
ZATERDAG
14 december 2019
ZONDAG
15 december 2019

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.

17.00 uur

Eucharistieviering
A. Geria

3e zondag van de Advent
11.00 uur
Eucharistieviering
A. Geria
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Wim de Jong; Henk Fecken; Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong; Willem van der Hoeven; Ben Steenbeek;
Jan Rigter en zoon Lambert; Corrie de Gooijer; Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens; Antonius Johannes Bosse
en Fam.Bosse-Meertens; Louis van de Pol; Jacob Vos en Emmy Vos-Post; Rinus Ter Weijde; Annie Ter WeijdeKersten en overl.fam.Ter Weijde en Kersten; Gertrudy de Wit-Rüggeberg; Peter van Halderen; Kees Rigter;
Wil Rigter-Goris; Thea Steenbeek-Slaats; Fons Horst; Henk Galesloot; Jaargetijde Jan Hoogeboom;
Jaargetijde Corry Majoor-de Graaf
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Joop de Wit; Nolda Galesloot-Veenboer; Theo Pouw; Joke Schaapherder-Pappot; Pastoor Nico de Gooijer;
Bep de Jong-van Wegen
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
18 december 2019

1e
2e

eigen kerk
Adventsactie

10.00 uur

Eucharistievieringin de dagkapel

19 december 2019

19.15 uur

Boete-/verzoeningsviering

Agenda:
Ma
16 december
Wo
18 december
Do
19 december
Do
19 december
Vr
20 december
Za
21 december
Zo
22 december

13.30 uur
Kerkschoonmaak
10.00 en11.00 uur Schoolviering Pionier
10.00 uur
Schoolviering Bernardusschool
19.15 uur
Boete-/verzoeningsviering
20.00 uur
Concert goylants kamerkoor en Ceciliakoor
17.00 uur
Eucharistieviering, A. Geria
11.00 uur
Eucharistieviering, A. Geria, gemengd koor

DONDERDAG

Eucharistieviering dagkapel VERVALLEN op woensdag 18 december
Op woensdag 18 december is er géén eucharistieviering in de dagkapel i.v.m. de schoolvieringen van de Pionier
om 10 uur en 11.00 uur in de Vituskerk.
Verzoeningsviering
Donderdag 19 december om 19.15 uur is er een verzoeningsviering ter gelegenheid van het aanstaande
kerstfeest. Deze viering nodigt kort en krachtig uit tot persoonlijke inkeer en tot verzoening met onze naaste in het
licht van wat de Heer van ons wil: ‘zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, vergeef zo ook onze schuld.’
Na afloop is er -voor wie dat wenst- gelegenheid tot biechten. De viering is bedoeld voor de hele parochie, Huizen
en Blaricum samen. We houden de viering om en om in een van beide kerken. Deze keer is de viering in de
Vituskerk in Blaricum. Voorganger is pastor A. Geria.

Seniorenkerstmiddag
Op woensdag 18 december 2019 vindt weer de jaarlijkse seniorenkerstmiddag (75+) plaats in het Vitusgebouw aan
de Kerklaan 10. Deze middag in kerstsfeer, met een hapje en drankje, start om 14.00 uur. Pastor Andrea Geria en
diaken Mikel Palic zullen ook aanwezig zijn.Een gezellige middag, elkaar ontmoeten, samen zijn, iets lekkers eten in
de sfeer van kerst dat is het doel.
We willen dit niet alleen voor u als parochiaan organiseren, maar ook voor mensen uit uw omgeving, waarvan u weet
dat ze hier graag bij zouden willen zijn. Dus als u iemand wilt uitnodigen: iedereen is van harte welkom!
Voor een goede organisatie willen wij graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
U kunt zich dit weekend nog aanmelden bij de eigenaren van Het Vitusgebouw:
Marita: 06 52372029; Erik: 06 46243778 of per mail: hetvitus@gmail.com,
of uw naam schrijven op de intekenlijst achter in de kerk.
Bijzonder Kerstconcert in de Sint Vitus, Blaricum
Op vrijdag 20 december om 20.00 uur treedt in de Vituskerk in Blaricum het Goylants Kamerkoor op samen met
ons eigen Ceciliakoor. Het Amsterdamse blazersensemble ‘Hoog van de Toren’, dat speelt op renaissanceinstrumenten, begeleidt en omlijst het vocale aandeel. Geïnspireerd door de instrumenten van ‘Hoog van de
Toren’ is vooral gekozen voor muziek uit de late renaissance. Samen met dit blaasensemble voert het Goylants
Kamerkoor twee dubbelkorige werken uit. In de 16 e eeuw noemde men namelijk iedere groep van muziaknten, of
het nu zangers of instrumentalisten waren, een ‘koor’.
Het Ceciliakoor zingt oude vertrouwde kerstliederen uit hun eigen koorbundel. De drie koren samen voeren een
feestelijke bewerking uit van het oude Franse kerstlied Engelkens door het luchtruim zwevend.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang
Kerstsluiting secretariaat
Het parochiesecretariaat is gesloten van 23 december 2019 t/m 6 januari 2020.
De volgende Vitalia (26) verschijnt op 21 december 2019 en deze loopt door tot 11 januari 2020!
Houdt u hier rekening mee met het doorgeven van uw intenties?
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 18 december 2019
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

