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14-10 – 28-10-2017

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
14 oktober 2017
ZONDAG
15 oktober 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
J. Willems

28e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering/gezinsviering
M. Sendecki
Zang: Timeless

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Arie Hilhorst en Greet Hilhorst-Heerschop; Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Elbert Kok;
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Gerard Adema en overleden fam.Adema-Vos;
Gerardus Bartholomeus Calis ; Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Louis van de Pol; Jan Kerstens; Hennie Zeegers;
Ineke Terwindt; Fam.van der Veen-Ter Weijde ; Wilhelmina Johanna van der Veen-Koopmanschap;
Cornelis en Franciscus van der Veen; Andrea van der Veen-Jager; jaargetijde Everardus Marinus van der Veen
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Fien Zeegers-van Beers; Liesbeth Maria 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:
WOENSDAG
18 oktober 2017

1e
2e

Eigen kerk
bisdom

10.00 uur
10.00 uur

oecumenische viering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
19 oktober 2017

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

ZATERDAG
21 oktober 2017

17.00 uur

Eucharistieviering
M. Sendecki

ZONDAG
22 oktober 2017

29e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Hennie Zeegers;
Henk van den Bergh en Grietje Banis; overleden familie Oosterwijk-van Nes; Ineke Terwindt;
jaargetijde Verius Croonen
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Fien Zeegers-van Beers; Liesbeth Maria 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
Wereldmissiedag (Missio)

WOENSDAG
25 oktober 2017

10.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
26 oktober 2017

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

Agenda:
Wo
18 oktober
Wo
25 oktober
Vr
27 oktober
Za
28 oktober
Zo
29 oktober

20.00 uur
08.45 uur
15.00 uur
17.00 uur
11.00 uur

Locatieraad
Pastoraatsgroep
Huwelijk Johan Koppen en Esther Wolters
Lekenvieringengroep
Lekenvieringengroep, Gemengd koor

Missiezondag 22 oktober: Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap
van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Op missiezondag wordt over de hele wereld in de
katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. In 2017 is de opbrengst
bestemd voor onze medegelovigen in Burkina Faso (Betekenis: ‘Het land van oprechte mensen’). In de
laatstverschenen Zaaijer en ook achterin de kerk kunt u meer informatie hierover vinden..
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.

De volgende Vitalia (22) verschijnt op 28 oktober.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 25 oktober
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

