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Mededelingenblad St. Vitusparochie Blaricum
Girorekening Parochiebestuur: NL 73 INGB 0000297854
Bankrekening Rabobank:
NL 25 RABO 0308 402375
Website: www. vitusblaricum.nl

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
10 juni 2017

17.00 uur

ZONDAG
11 juni 2017

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

H. Drie-Eenheid zondag na Pinksteren
11.00 uur
Eucharistieviering
J. Willems
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Louis van de Pol; Jan Rigter en zoon Lambert; Jan de Gooijer;
Alida de Gooijer-de Graaf en Petronella Stalenhoef-de Gooijer; Antonius Johannes Bosse en Fam.BosseMeertens; Jan Kerstens; Neeltje de Graaf-Stalenhoef; Kees Rigter; Willy Rigter-Goris en fam.;
Louis van der Borgh; jaargetijde Greet van der Borgh-van den Bergh; uit dankbaarheid voor een geslaagde
operatie en de hoop op volledig herstel
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Beppie Doesborg-Krijnen; Gerrit Lanphen; Henk van der Kleij;
Ook bidden wij voor hen die gaan trouwen:
Dennis van Middelkoop en Maj-Britt Zantkuijl
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
14 juni 2017

1e
2e

Eigen kerk
Friersdale

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
15 juni 2017

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

Agenda:
Zo 11 juni
ma 12 juni / wo 14 juni
Ma 12 juni
Wo 14 juni
Za 17 juni
Zo 18 juni

na viering
09.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Spelletjesmiddag voor ouderen uit Blaricum en Huizen in de pastorie
Voorbereiding sacramentsdag
Bijbelleesavond koffiekamer
Harkploeg
Eucharistieviering, M. Sendecki
Eucharistieviering, M. Sendecki, J. Willems, Gemengd koor

Bezorgers gezocht
Voor de verspreiding van ons parochieblad De Zaaijer worden nieuwe bezorgers gezocht in diverse wijken in
Blaricum. Een aantal van de huidige bezorgers moet stoppen vanwege gezondheidsredenen. Het is maar zes keer
per jaar, u bent even lekker buiten en de parochie is er mee geholpen! U kunt zich aanmelden via het
parochiesecretariaat 035-5383153, of secretariaat@vitusblaricum.nl. Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!
Voorbereiding sacramentsdag
Zoals elk jaar vragen wij vrijwilligers om te helpen bij het aanharken en netjes maken van de pastorietuin en de
begraafplaats. We beginnen hiermee op maandag 12 juni om 09.30 uur met werkoverleg, koffie en koek. Op
woensdag 14 juni gaan we harken, de kapelletjes schoonmaken en de vlaggen en vlaggenstokken in orde maken.
Als u wilt helpen dan kunt u contact opnemen met onze koster, Henny Vos.

Tuinfeest pastorietuin
Op zondag 9 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht, huifkarrit, warm & koud buffet voor
parochianen uit Blaricum en Huizen. Achter in de kerk kunt u inschrijfformulieren vinden. De activiteitencommissie stelt het op prijs als u zich uiterlijk 2 juli aanmeldt, dit kan ook per e-mail:
activiteitenvitus@hotmail.com.
Koorleden gezocht voor Kevelaerkoor
Zoals al hebt kunnen lezen in de Vitalia en in het parochieblad organiseert de Broederschap van O.L. Vrouw van
Kevelaer op maandag 24 en dinsdag 25 juli de 267e bedevaart naar Kevelaer. Inlichtingen en aanmeldingen over
de reis via mw. I. Limburg – Bons, telefoon: 035 5311707. Tijdens deze bedevaart wordt gezongen door het
Kevelaerkoor, dat altijd nieuwe leden kan gebruiken. Het koor repeteert op dinsdag 4 juli van 19.30 – 21.30 uur
in de Vituskerk in Blaricum en op dinsdag 11 en 18 juli van 19.30 – 21.30 uur in de St. Josephkerk te
Hooglanderveen. U bent van harte welkom om mee te komen zingen.

De volgende Vitalia (13) verschijnt op 17 juni 2017.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 14 juni 2017
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

