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26/3 – 9/4/2016

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
26 maart 2016

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.

PAASZATERDAG
19.15 uur
Kinderviering (woord en gebed)
A. Geria
Zang Timeless

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Jan Rigter en zoon Lambert; Henk Fecken; Jan en Rie v.d.Akker-Borsen; Tante Annie Borsen; Jan Kerstens;
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis
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:

ZATERDAG
26 maart 2016

1e
2e

voor de eigen kerk
voor de catechese

PAASZATERDAG
21.30 uur
Paaswake
A. Geria
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven: Jan Rigter en zoon Lambert;
Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Willem van der Hoeven; Greet Hilhorst-Heerschop; Arie Hilhorst;
Machiel Heerschop en Gerarda Heerschop-Rigter; jaargetijde Greet Hilhorst-Heerschop en Arie Hilhorst;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten- Klaver;Berjanneke Cornelisse; Wil Cornelisse; Ineke Cornelisse;
overl. fam.Cornelisse-Kersten; Willem de Gooijer; Jacob Vos en Emmy Vos-Post; Jan Lanphen; Henk Borsen en
Bep Borsen-Wouters; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Hendrik de Gooijer;
Wilhelmina Klaver en Willy de Gooijer;Tinie Raven-van Laere; Everardus Marinus van der Veen;
Wilhelmina Johanna van der Veen-Koopmanschap; Cornelis en Franciscus van der Veen;
Andrea van der Veen-Jager; Cornelis Hendrik Johannes de Keijzer en Eleanora Cornelia de Keijzer-Hartman;
Evert Jan van der Veen; Everardus Johannes van der Veen; Gerarda van der Veen-van Thienen en hun
schoondochter; Riek Eggenkamp-v.d.Heiden;
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis
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:

1e
2e

voor de eigen kerk
voor de catechese

ZONDAG
27 maart 2016

HOOGFEEST VAN PASEN
11.00 uur
Eucharistieviering
J. Willems
Zang: Gemengd koor
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Jan Kerstens; Henk Borsen en Bep Borsen-Wouters; Jan Rigter en zoon Lambert; Henk Fecken; Bert de Jong;
Ella Bezuijen-Herbrink; Willem van der Hoeven; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh;
Kees Rigter en fam.; Bertus van den Bergh; Riek van den Bergh-de Jong; Frederik Ossentjuk; Marinus van Dijk;
Gerardina Agatha van Dijk-Baartscheer en Olga van Dijk; Gert Groenestein; Toos Groenestein-van Oostrum;
Theo de Jong en Annie de Jong-Zethof; Elbert Koppen en Riek Koppen-Wijnen; Niek Post en Riek Post-de Jong;
Harry Boersen en overl. Fam. Boersen-de Jong; Adrianus Hendrikus Nagel en Annie Nagel-Bruins; Nico Borsen;
Jan Rigter Lzn; Herman Rigter; Valentin Vroom; Kees Bakker en Ida Bakker-Janssen; Gerrit Borsen en
Sientje Borsen-van den Brink;Gijs Rigter en Jopie Rigter-Koot; Jan Rigter Gzn; Elly Rigter; Henny Fennis;
Josephina Maria Theresia Agnes Rigter; Anton Duurland; Bep Duurland-Borsen; Alie Duurland en
overl.fam.Duurland; Herman Vos; Jan Oosterbroek; Siet van den Bergh-Hilhorst; Corry Majoor-de Graaf;
Overleden Fam. Ter Weijden-Rigter; Johannes Wilhelmus Post ; Anna Maria Catharina Post-Voogt;
Lenie Post-de Jong; José Post; Bob Anink; Gerard Loman; Debby Loman en Mandy Loman; Cornelis Puyk en
Marie Puyk – van ’t Klooster; Overl. ouders ter Weijden – Calis; Maria Gerarda van der Zwaan – Vos;
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis
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:

1e
2e

voor de eigen kerk
voor de catechese

MAANDAG
28 maart 2016

TWEEDE PAASDAG
10.00 UUR
Eucharistieviering
J. Willems
Zang: Gemengd koor
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Jan Rigter en zoon Lambert; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Bertus van den Bergh;
Riek van den Bergh-de Jong; Willem van der Hoeven; Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis; Jan Kerstens;
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis
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
30 maart 2016

1e
2e

voor de eigen kerk
voor de catechese

10.00 uur
10.00 uur

Oecumenische viering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
31 maart 2016

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

ZATERDAG
2 april 2016

17.00 uur

Eucharistieviering
A. Geria

ZONDAG
3 april 2016

11.00 uur

Eucharistieviering met koffiedrinken na afloop
A. Geria
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Lenie Post-de Jong; José Post; Jan Rigter en zoon Lambert; Bertus van den Bergh; Riek van den Bergh-de Jong;
Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis; Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Kees Rigter en fam.;
Herman Vos; Frederik Ossentjuk; Siet van den Bergh-Hilhorst; Corry Majoor-de Graaf; Evert Jan van der Veen;
Everardus Johannes van der Veen; Gerarda van der Veen-van Thienen en hun schoondochter; Jan Kerstens; Riet
Veenboer-Kramer; Leo Delissen; Overl.ouders Jansen-Leijer; Gijs van der Zwaan en Bert Jansen;
Rinus Ter Weijde; Annie Ter Weijde-Kersten en overl.fam.Ter Weijde en Kersten;
jaargetijde Willem van der Hoeven
.
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis
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:
1e
voor de eigen kerk
2e
Friersdale
WOENSDAG
6 april 2016

10.00 uur
10.00 uur

Oecumenische viering in de Torenhof
Seniorenmis, waarna koffiedrinken

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Tiny Borsen-Duurland; Cees Calis; Kees Rigter en fam.; Herman Vos; Riet Veenboer-Kramer; Bob Anink;
Gerardus Groenestein; Herman Vos; Ad Vos; Reina Post-van Breemen en Johan Post
DONDERDAG
7 april 2016
Agenda:
Zo
3 april
Zo
3 april
Ma.
4 april
za
9 april
zo
10 april

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

20.00 uur
17.00 uur
11.00 uur

Koffiedrinken na de viering
Wereldwinkel na de viering
Bijbelleesavond (Huizen, Thomaskerk)
eucharistieviering, J. Willems
eucharistieviering, J. Willems, gemengd koor

Wereldwinkel zondag 3 april
Op zondag 3 april 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.
Algemene parochieavond
De locatieraad Blaricum nodigt u van harte uit voor de algemene parochieavond van de st. Vitusparochie in
Blaricum op donderdag 14 april 2016 om 20.00 uur in de koffiekamer van de pastorie.
We blikken deze avond terug op het afgelopen jaar en bespreken ook de huidige ontwikkelingen in onze parochie.
Van harte welkom!
Vrijwilligersavond
Op vrijdagavond 29 april wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden in het Vitusgebouw. De vrijwilligers
ontvangen tegen die tijd allemaal een uitnodiging, maar noteer alvast de datum!
Oecumenische Vesper 3 april 2016: -een Beeld van een Kerk - Koningen, Priester en Profeten Als wij een verbond met God in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen, dan zullen wij voor Hem een koninkrijk
van priesters en een heilig volk zijn (Ex. 19: 1-7), Zijn deugden verkondigen en uitdragen (1 Petrus 2: 1-10). Doen
wij dit in ons dagelijks leven? Niet altijd of altijd niet?We willen er over nadenken in de Oecumenische Vesper
van 3 april 2016 (niet de laatste zondag van maart: dan is het Pasen!), om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.
Voorgangers: Ds. E. Bakker (Zuilen)
Pastoor H.TH.M. van Doorn (Utrecht)
Muzikale medewerking: solist en instrumentalist; orgel Joost Veerman.

Oecumenische Vesper 24 april 2016: -een Beeld van een Kerk - Leraar en LeerlingPaulus prijst in zijn brief de Thessalonicenzen dat zij niet alleen het Evangelie hebben aanhoord (als leerlingen),
maar ook navolgers zijn geworden en voorbeeld voor alle gelovigen (als leraren).En in Lucas 10:38-42 luisterde
Maria naar Jezus' woord, terwijl Martha druk is met het huishouden. Jezus prijst Maria: zij heeft het beste deel
genomen. Zijn wij als Maria (luisterend naar Zijn woord) of als Martha: druk bezig met andere zaken? Daarover
willen we nadenken in de Oecumenische Vesper van 24 april 2016, om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.
Voorgangers: Pastor C.J.N. Lavaleije (Huizen)
Ds. A. Parmentier (Hilversum)
Muzikale medewerking: Dubbelkwartet "Huizen" o.l.v. Anton Helmink, Joost Veerman, orgel
Onderzoek Samenwerking Vitusgebouw – Blaercom
Het bestuur van de Sint Vitusparochie, als eigenaar van het Vitusgebouw, en het bestuur van de Stichting Centrale
Accommodatie Blaricum, als eigenaar van Blaercom, gaan een verkenning uitvoeren naar het fysiek,
organisatorisch en exploitatie technisch bundelen van de activiteiten welke thans en in de toekomst plaatsvinden
in het Vitusgebouw en in Blaercom.
Kijkend naar de maatschappelijke ontwikkelingen buiten en binnen de eigen organisaties en tevens naar mogelijke
gemeentelijke opschalingen willen wij onderzoeken of bundeling van krachten in het belang van alle doelgroepen
zou kunnen zijn.
Uitgangspunten hierbij zijn o.a. handhaven van het meer dan honderdjarige Vitusgebouw dat een onlosmakelijk
onderdeel is van de Katholieke Blaricumse gemeenschap. Blaercom, geweldig gelegen in het dorpshart van
Blaricum, wordt in de komende jaren geconfronteerd met grote investeringen die benodigd zijn om het veertig jaar
oude gebouw aan te passen aan de eisen voor de komende decennia.

Passie 2016
De uitvoering van het Passieverhaal op 13 maart j.l. in de Blaricumse Vituskerk, was een groot succes. Veel
mensen beleefden deze mooie viering met ons mee. Cuno Lavaleije schreef en vertelde het verhaal waarin we,
door de ogen van Judas gezien, het lijdensverhaal beleefden.
Dit verhaal is niet alleen een weergave van iets dat vroeger is gebeurd; het is als een spiegel. Nog steeds zijn er
misverstanden tussen mensen. Nog steeds denken mensen dat ze weten wat een ander bedoelt. Nog steeds vullen
mensen met alle goede bedoelingen iets in voor een ander. Hoe ga je daar mee om? Ieder mens gaat zijn eigen
weg naar de toekomst, of je nu zelf je pad bepaalt, of je je door een ander laat leiden of dat je helemaal niet kiest.
Het is jouw eigen pad. Kies het dus voorzichtig.
Timeless (onder leiding van Henri Boelen, die ook de muzikale begeleiding voor zijn rekening nam) zong een
tiental passende Nederlandstalige liederen. Al met al een prachtig geheel.
De deurcollecte na afloop bracht een mooi bedrag op. Na aftrek van de onkosten bleef er voldoende over om een
bedrag aan de Vastenaktie te doneren.
We danken eenieder voor de aanwezigheid én voor alle hulp op deze middag !
Timeless, Henri Boelen en Cuno Lavaleije
Kevelaar 2016
Ook dit jaar wordt weer de bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Op 25 en 26 juli is Kevelaer de plaats om
samen het geloof te vieren, om ons te verdiepen en om troost te ontvangen bij Maria de Troosteres van de
bedroefden. Het thema van de bedevaart van dit jaar is: ‘Zalig de barmhartigen’. Als u vanuit Huizen en Blaricum
mee wilt gaan en twee mooie dagen van bezinning en gebed wilt mee beleven, dan kunt u inlichtingen over de
reis verkrijgen en u opgeven bij de broedermeester: Mevr. I. Limburg – Bons, telefoon: 035 5311707. Mevrouw
Limburg vindt het fijn om zo snel mogelijk te weten of u mee wilt naar Kevelear. U kunt zich tot en met 30 juni
2016 aanmelden.
Speciaal voor de jongeren van 15 tot 30 jaar is er een fietsbedevaart naar Kevelaer van 24 juli t/m 27 juli 2016.
Achterin de kerk liggen folders. Als deze op zijn kun je contact opnemen met Henk van Hamersveld,
telefoonnummer: 033-2571258, jongkevelaer@gmail.com.

De volgende Vitalia (8) verschijnt op 9 april 2016.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 6 april 2016
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

