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28-10 – 11-11-2017

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
28 oktober 2017
ZONDAG
29 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.

Woord en Communieviering
Lekenvieringengroep

30e zondag door het jaar
11.00 uur
Woord en Communieviering
Lekenvieringengroep
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Leo Delissen; Simone Mulder-Wiegers; Jopie de Gooijer; Hennie Zeegers; Jan Kerstens;
Wil Machielse- van Middelaar; Ineke Terwindt; Jan Rigter en zoon Lambert; voor mijn lieve moeder met veel
goede herinneringen aan haar.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
P. Steenman-Brenninkmeijer; Bert Lanphen; Fien Zeegers-van Beers; Elizabeth Maria van Doorn-Meijer;
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
1e
Eigen kerk
2e
Friersdale
WOENSDAG
1 november 2017

ALLERHEILIGEN
10.00 uur
Eucharistieviering in de Torenhof
10.00 uur
GEEN Seniorenmis (i.v.m. Allerheiligenviering)
19.15 uur
Eucharistieviering
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor

DONDERDAG
2 november 2017

ALLERZIELEN
19.00 uur
Rozenkransgebed
19.15 uur
Eucharistieviering
A. Geria/J. Willems
Zang: Gemengd koor

Tijdens deze viering ontsteken we een kaars voor de parochianen die afgelopen jaar zijn overleden. De namen en
intenties die ons in deze viering ter gedachtenis zijn gegeven zijn op een aparte bijlage vermeld.

ZATERDAG
4 november 2017

17.00 uur

Eucharistieviering
A. Geria

ZONDAG
5 november 2017

11.00 uur

Eucharistieviering
A. Geria`
Zang: Gemengd koor

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; Jopie de Gooijer; Jan Rigter en zoon Lambert; Corry Majoor-de Graaf; Piet Heerschop;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Hennie Zeegers; Herman Vos;
Siet van den Bergh-Hilhorst; Mieke van der Laarschot-van den Bergh;

We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
P. Steenman-Brenninkmeijer; Bert Lanphen; Fien Zeegers-van Beers; Elizabeth Maria van Doorn-Meijer;
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Katholieke Vereniging voor Oecumene

WOENSDAG
8 november 2017

10.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
9 november 2017

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

09.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Lichtjes klaarmaken/stokken zetten Allerzielen
Harkploeg kerkhof /laatste voorbereidingen Allerzielen
Werkgroep Kindernevendienst
Kerkschoonmaak
Parochiebestuur (Huizen)
Locatieraad

Agenda:
Di
31 oktober
Wo
1 november
Ma
Di
Do

6 november
7 november
9 november

Willibrordzondag 5 november 2017
Wat betekent de Reformatie vandaag? 500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en wereld
in rep en roer. Een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament. Eeuwenlang was
de scheiding tussen de katholieke en protestantse wereld ook in ons land een bepalende factor. Door allerlei
oorzaken is dat vandaag veranderd. Dankzij de volgehouden oecumenische dialogen zijn scheidslijnen van toen
deels overwonnen.
Op Willibrordzondag vragen we daarom vanuit onze verbondenheid in Christus uw aandacht voor de herdenking
van de Reformatie. We willen dat doen met het oog op de toekomst van de Kerk in ons land en vanuit de
overtuiging dat het herstel van de eenheid de Reformatie van vandaag is.
De opbrengst van de collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor
Oecumene Athanasisus en Willibrord, die door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de
oecumenische samenwerking in ons land bevordert.
Sint Maarten op 11 november
Op zaterdag 11 november 2017 (en dus NIET op vrijdag, zoals abusievelijk in de Zaaijer heeft gestaan) houden
we voor de zeventiende keer de Sint Maartensoptocht. Op de 11de van de 11de, om 18.00 uur vertrekken we
vanaf het Kerkplein. We lopen door de straten van Blaricum en zingen de St. Maartenliedjes. We eindigen de
optocht in de tuin, waar Henny Vos de koster de vuurpotten heeft opgestookt. Rond het vuur vertellen we nog
eens het verhaal van St. Maarten, want het is belangrijk om dat door te geven. Het verhaal gaat over delen wat je
hebt met de mensen die naast je staan. Dat doen we dan ook letterlijk. We delen de meegenomen lekkernijen met
elkaar. Voor de grote mensen is er warme bisschopswijn. Rond 19.00 uur gaan we allemaal weer naar ons eigen
huis.
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.
Kerstbomen gevraagd
Heeft u nog een kerstboom in de tuin staan die u kwijt wilt? Onze koster, H. Vos komt ‘m graag bij u ophalen om
te gebruiken tijdens de kersttijd in onze Vituskerk. U kunt contact met hem opnemen: 06-55838481
De volgende Vitalia (23) verschijnt op 11-11-2017.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 8 november 2017
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

