V_I_T_A_L_I_A
38e Jaargang No 20
30/09 – 14/10/2017

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
30 september 2017

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
A. Geria

26e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering, waarna koffiedrinken
A. Geria
Zang: Gemengd koor
Tijdens deze viering is er kindernevendienst.
ZONDAG
1 oktober 2017

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Riet Veenboer-Kramer; Willem van der Hoeven; Jan
Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Antonius Johannes Bosse; Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Jan Rigter Gzn; Elly Rigter; Henk Galesloot; Herman
Vos; Siet van den Bergh-Hilhorst; Mieke van der Laarschot-van den Bergh; Corry Majoor-de Graaf; Piet
Heerschop; jaargetijde Maarten Gribling; jaargetijde Josephina Maria Theresia Agnes Rigter
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Liesbeth Van Doorn-Meijer; Jopie de Gooijer; Ineke
Terwindt
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
4 oktober 2017

1e
2e

10.00 uur

Eigen kerk
Friersdale
seniorenmis met koffiedrinken na afloop

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Riet Veenboer-Kramer; Herman Vos; Ad Vos; Bob Anink; Reina Post-van Breemen ; Johan Post;
DONDERDAG
5 oktober 2017

19.15 uur

ZATERDAG
7 oktober 2017

17.00 uur

ZONDAG
8 oktober 2017

Avondgebed in de dagkapel

Eucharistieviering
A. Geria
27e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering
J. Willems
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Ineke Terwindt; Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Jan de Gooijer; Alida de
Gooijer-de Graaf; en Petronella Stalenhoef-de Gooijer ; Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens;
Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Theo de Jong; jaargetijde Annie de Jong-Zethof
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Liesbeth Van Doorn-Meijer; Jopie de Gooijer;
We bidden voor hen die gaan trouwen: Johan Koppen en Esther Wolters
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
misdienaars

WOENSDAG
11 oktober 2017

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
12 oktober 2017

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

Agenda:
Zo
1 oktober
Ma
2 oktober
Ma
2 oktober
Do
5 oktober
Wo
11 oktober
Wo
11 oktober
Za
14 oktober
Zo
15 oktober

20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
20.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Koffiedrinken en wereldwinkel na de viering
Parochieel Liturgisch Beraad
Bijbelleesavond (Huizen, Thomaskerk)
Voorbereidingsavond vormsel (Koffiekamer)
Harkploeg begraafplaats
Bestuur Ceciliakoor
M. Sendecki
M. Sendecki, Timeless, GEZINSVIERING

Wereldwinkel zondag 1 oktober
Op zondag 1 oktober 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.
Gezinsviering 15 oktober
Op 15 oktober is er na lange tijd weer een gezinsviering! Het thema is Feest in de kerk. U bent van harte
uitgenodigd voor deze feestelijke viering, uiteraard samen met de kinderen. Timeless zingt feestelijke liederen en
de kinderen mogen helpen met het klaarmaken van de tafel, de voorbeden en de collecte. Er komt nog een
uitnodiging via de scholen en deze vindt u ook achterin de kerk.
Bijbelleesavonden
Ook in het seizoen 2017-2018 organiseert Cuno Lavaleije een serie bijbelleesavonden. Eenmaal per maand komt
een aantal parochianen bijeen om zich samen over een tekst uit de bijbel te buigen. Dit jaar lezen we verder in het
boek Exodus. De avonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur en zijn de ene maand in de Thomaskerk in Huizen en
de andere maand in de koffiekamer naast de kerk in Blaricum.
Data (alle op maandag):
2017 2 oktober (Huizen), 6 november (Blaricum), 4 december (Huizen)
2018 8 januari (Blaricum), 5 februari (Huizen), 5 maart (Blaricum), 9 april (Huizen),
7 mei (Blaricum), 4 juni (Huizen).
Voor meer info: Cuno Lavaleije: 035-8886946 / 06 24699485, cuno66@gmail.com en de folder achterin de kerk.
Allerzielen: donderdagavond 2 november
Wanneer u nog intenties voor Allerzielen wilt opgeven kan dat schriftelijk aan het secretariaat of via de email.
Intenties die uiterlijk dinsdag 31 oktober worden ingeleverd kunnen nog worden opgenomen in Vitalia. Anders
worden ze mondeling meegenomen in onze viering.
Mariakalender 2018
De bekende Mariakalenders zijn weer te koop achter in de kerk; de dagkalenders met voor iedere dag van het
nieuwe jaar een goede tip, een raadsel, een mop of een gebed. Dus voor ieder wat wils. Deze uitgave is een middel
om in het jaar 2018 bij de tijd te blijven. Door de aanschaf hiervan steunt u het missiewerk over heel de wereld,
want de meeropbrengst komt ten goede van het werk van een ons bekende missionaris. De prijs van de kalenders
is€ 8,00 per stuk.
De Mariakalender is ook te koop bij Sigarenmagazijn Fecken - Jong aan de Langeweg 17 en op Wezeboom 7.
De maandkalenders – De z.g. Missie- en Zendingskalenders – die tot nu toe ook te koop werden aangeboden, zijn
niet meer aanwezig omdat men met de uitgave daarvan is opgehouden.
Vrijwilligersavond gemeente
De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse gemeenschap en wil deze
vrijwilligers hiervoor bedanken en in het zonnetje te zetten op de vrijwilligersavond. Daarom nodigt de gemeente
Blaricum alle Blaricumse vrijwilligers van harte uit om deze avond bij te wonen. De avond vindt plaats op
donderdag 12 oktober in het Vitusgebouw, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) sluiting ongeveer 23:00
uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Tijdens deze avond wordt de vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt en de aanmoedigingsprijs 2017 uitgereikt. Het belooft een leuke avond te worden met live optredens van
zangeres Lisa Noya. Komt u ook?
Wethouder Ben Lüken en het vrijwilligerscomité van Blaricum heten u van harte welkom.
De volgende Vitalia (21) verschijnt op 14 oktober 2017.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 11 oktober 2017
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

