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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
23 januari
ZONDAG
24 januari

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
M. Sendecki
3e zondag door het jaar
Eucharistieviering
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor

11.00 uur

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Agatha en Ali van Dalen; ; Jan Kerstens; Frits en Jannie Töpfel – Krijnen; Kees Rigter en fam.;
José Post; Lenie Post-de Jong; Kees Bakker en Ida Bakker-Janssen; Louis van de Pol; Valentin Vroom;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Willem van der Hoeven ; Henk Fecken;
Gerard Adema en overleden fam.Adema-Vos; Jan Rigter en zoon Lambert; Gijsbertus de Graaf;
Riek van den Bergh-de Jong; Jaargetijde; Herman Vos;
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Bertus van den Bergh; Henny Fennis; Elfriede de Graaf-Münch
Ook bidden we om hoop en steun voor de familie en om uitzicht op verbetering van de situatie
voor Mieke van der Laarschot – van den Bergh.
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
27 januari

1e
2e

eigen kerk
voor de kosten van de Actie Kerkbalans

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
28 januari

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

ZATERDAG
30 januari

17.00 uur

Woord- en Communieviering
Lekenvieringengroep

ZONDAG
31 januari

11.00 uur

4e zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
Lekenvieringengroep
Zang:Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Kees Rigter en fam.; Rinus Ter Weijde; Annie Ter Weijde-Kersten en overl.fam.Ter Weijde en Kersten;
Jan van Logchem en Ank van Logchem-Wiegers; Jan Rigter en zoon Lambert; Willem van der Hoeven;
Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Ineke Cornelisse; Overl.fam.Kersten;
Overl.fam.Cornelisse; Wil Cornelisse; Berjanneke Cornelisse; Wil Machielse- van Middelaar; Jan Kerstens;
Overleden ouders Jansen-Leijer; Gijs van der Zwaan en Bert Jansen; Riek van den Bergh-de Jong; Gijsbertus de
Graaf; Jaargetijde Jan Lanphen;
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Bertus van den Bergh; Henny Fennis; Elfriede de Graaf-Münch
Ook bidden we om hoop en steun voor de familie en om uitzicht op verbetering van de situatie
voor Mieke van der Laarschot – van den Bergh.
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek

Collecte:

WOENSDAG
3 februari
DONDERDAG
4 februari
Agenda:
di.
26 januari
do.
28 januari
ma.
1 februari
di.
2 februari
wo.
3 februari
za.
7 februari
zo.
8 februari

1e
2e

Eigen kerk
Altaarkaarsen

10.00 uur
10.00 uur

oecumenische viering in de Torenhof
Eucharistieviering waarna koffiedrinken

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Koppertjesavond
Parochiebestuur (Huizen)
Bijbelleesavond (Huizen)
Koppertjesavond
Koorbestuur Ceciliakoor
Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, A. Geria, Gemengd koor

Aktie Kerkbalans
In de week van 24 januari – 31 januari wordt de envelop voor de jaarlijkse actie Kerkbalans weer bij u
thuisbezorgd. Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage. Deze zal worden gebruikt voor al het pastorale werk, zoals
de zorg voor mensen in nood, de steun bij ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten bij
geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor onderhoud van kerk, kerkhof en pastorie en de
gewone en bijzondere vieringen door het jaar. Wij danken alle vrijwilligers die helpen bij het realiseren van deze
actie zoals de vouwploeg en de bezorgers!
Nieuwe dirigent
Het Ceciliakoor heeft weer een dirigent! Henri Boelen, bij u al bekend van het koor Timeless is inmiddels aan de
slag gegaan met het koor. Het koor zoekt ook nog nieuwe koorleden. Vindt u het leuk om te komen zingen? Het
koor oefent eens per twee weken op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en zingt bijna elke zondag én bij
rouw- en trouwvieringen. Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van het koor, mevrouw Ellen Schöne:
035-5314780, e-mail: mous0042@ziggo.nl
Dank jullie wel!
Lieve kerkgangers,
O,o,o wat hebben jullie mij toch weer in het zonnetje gezet! Ik ben overstelpt met lofuitingen en attenties. En dan
te bedenken dat organist in Blaricum ooit mijn grote jongensdroom was. Als koorknaap zat ik gefascineerd naast
de organist, nam orgelles en vroeg voor mijn verjaardag de muziek van Transeamus. Ik kon niet vermoeden dat
mijn droom 60 jaar lang zou uitkomen. Dank jullie wel allemaal!
Joost Brugman
Wereldwinkel
Met ingang van 2016 staat de wereldwinkel Huizen elke eerste zondag van de even maanden in onze kerk. Dus
houdt u er vast rekening mee: op zondag 7 februari kunt u 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.
Landelijke parochiedag 2016
Op zaterdag 30 januari organiseert de KRO-NCRV de jaarlijkse parochiedag, met dit jaar als thema: de
betekenis van barmhartigheid in een samenleving op drift. 'De dag geeft antwoord op de vraag die iedere christen
zich stelt: wat kun je doen als kerk voor al die vluchtelingen? Parochies geven concrete en bemoedigende
antwoorden. Zo zijn er opmerkelijke voorbeelden van barmhartigheid uit parochies in Emmen
(vluchtelingenopvang), Boskoop (barmhartigheid en duurzaamheid) en Meerssen (fietsenproject voor de
allerarmsten). Sprekers: Wim Verschuren, frater van Tilburg en Beweging van Barmhartigheid, zuster Nadia,
blauwe zuster in Den Haag, Fer van der Reijken, franciscaan uit Amsterdam, en zuster Anima Christi, generaaloverste van de blauwe zusters uit Rome.
Plaats: Hilversum, AKN-gebouw, ’s-Gravelandseweg 80. Inloop: 09.30 uur; start programma: 10.00 uur
Aanmelden via parochiedag2016@kro.nl gelieve voor vrijdag 29 januari, onder vermelding van aantal personen.
Entree: € 10,- p.p. (inclusief lunch), contant betalen
Oecumenische Vesper Een Beeld van een Kerk - Lichaam van de Heer Met een bijzondere jubileumvesper op zondag 31 januari om 19.00 uur in de Johanneskerk in Laren wordt het 35jarig bestaan van de Oecumenische Vespers gevierd. Voorgangers zijn ds. J.de Bruijn uit Laren (liturgie) en
pastoor J. Vriend uit Laren (overweging). Muzikale medewerking wordt verleend door de Cantorij van St.Jan
o.l.v. Jim Berben, Yvonne Berben -Van der Mark – fluit en Joost Veerman - orgel
De volgende Vitalia (3) verschijnt op 6 februari 2016.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 3 februari 2016
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

