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04/03 – 18/03/2017

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
4 maart 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

1e zondag van de 40-dagentijd
11.00 uur
Eucharistieviering, waarna koffiedrinken
A. Geria
Zang: Timeless
Tijdens deze viering is er kindernevendienst
ZONDAG
5 maart 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; Jan Rigter en zoon Lambert;
Verius Croonen; Ouders Sala-Hillen; Gerardus Bartholomeus Calis ; Johanna Wilhelmina Calis-Vos;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Jan Kerstens; Theo Bakker en Adriana Bakker-Pronk;
Mechtild van Miltenburg-Gribling; Monique van Miltenburg; Overl.fam. Gribling-Brom; Herman Vos;
Overl.fam.van Miltenburg-van Leeuwen; Maarten Gribling; Willem van der Hoeven; Corry Majoor-de Graaf;
Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Siet van den Bergh-Hilhorst Evert Jan van der Veen;
overleden familie van der Veen-van Thienen ; Kees Rigter en fam.; jaargetijde Bert Smit.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Willy Rigter-Goris; Nel Com de Cerff-de Jong
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
WOENSDAG
8 maart 2017

1e
2e

Eigen kerk
Timeless

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in de Torenhof
Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
9 maart 2017

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

ZATERDAG
11 maart 2017

17.00 uur

Eucharistieviering
J. Willems

ZONDAG
12 maart 2017

2e zondag van de veertigdagentijd
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; Gerard Adema en overleden fam.Adema-Vos; Jan Kerstens; 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.Bosse-Meertens; Jan Rigter Lzn; Herman Rigter;Willy Ruijter-Makker;
Gerardus Raven en Johanna Raven-Papenburg; Pieter Krijnen en Wilhelmina Krijnen-Heerschop en
overl.kinderen; Kees Rigter en fam.; Stef Nieuwenhuizen jaargetijde Greet Nieuwenhuizen-de Jong;
jaargetijde Bep Raven.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Willy Rigter-Goris; Nel Com de Cerff-de Jong
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Friersdale

WOENSDAG
15 maart 2017

10.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
16 maart 2017

19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel

Agenda:
Zo 5 maart
Ma 6 maart
Wo 8 maart
Di 14 maart
Za 18 maart
Zo 19 maart

na de viering
20.00 uur
20.30 uur
15.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Koffiedrinken
Bijbelleesavond (Huizen)
Activiteitencommissie
Eerste communievoorbereiding
Eucharistieviering, M. Sendecki
Eucharistieviering, M. Sendecki, gemengd koor

Gebedsbijeenkomst verkiezingen
Het interkerkelijk overleg Huizen dat altijd de Oecumenische Gebedsbijeenkomsten in de Gebedsweek voor de
Eenheid in Huizen organiseert, heeft een gebedsbijeenkomst georganiseerd aan de vooravond van de
Verkiezingen. We willen samen bidden om Gods zegen over de verkiezingen. Dat de uitslag zegen mag brengen
aan Nederland en aan de wereld om haar heen. U bent van harte welkom op dinsdag 14 maart van 19.30 - 20.30
uur ( inloop vanaf 19.15 uur) in de Brug , gebouw Silo, Keucheniusstraat 36 in Huizen
Veertigdagenlied
Gedurende de veertigdagentijd zingen we elke viering na de tweede lezing het vastenlied ‘Veertig dagen vol van
wachten’. Steeds wordt de openingsstrofe gezongen én het couplet van de dag. De woorden van dat couplet
verwijzen naar het thema in de eerste lezing en naar het thema in het Evangelie van het jaar A. Het lied is zo een
verbindende factor voor de hele veertigdagentijd. Het lied ligt steeds achter in de kerk klaar. Wilt u het na gebruik
terugleggen?
Gezongen Passie
Op Zondagmiddag 2 april 2017 om 15.30 uur zal Timeless, net zoals vorig jaar, een passieverhaal ten gehore
brengen. Dit jaar belichten we het verhaal vanuit het oogpunt van Maria, de moeder van Jezus. Cuno Lavaleije
heeft het verhaal geschreven en hij zal ook de verteller zijn. Timeless - onder leiding van Henri Boelen - levert de
muzikale bijdrage door het zingen van passende liederen, waarin we het verhaal naar onze tijd proberen te halen.
De liederen zullen voornamelijk Engelstalig zijn, maar ieder lied zal voorzien zijn van een uitleg. De uitvoering is
geschikt voor kinderen vanaf de bovenbouw basisschool en volwassenen. De toegang op deze middag is vrij. Na
afloop is er een deurcollecte waarin wij om een vrijblijvende bijdrage vragen. Deze opbrengst zal, na aftrek van de
onkosten, geheel ten goede komen aan de Vastenaktie 2017.
Meditatieboekje Op weg naar Pasen 2017
Achterin de kerk liggen meditatieboekjes Op weg naar pasen 2017. Met behulp van teksten, afbeeldingen en
gebeden in dit boekje kunt u bewust de veertigdagentijd beleven. Het boekje kost € 5,00.
Verhaal Halen op zondagmiddag
In de Thomaskerk in Huizen wordt in de herfst en winter elke 2e zondag van de maand een verhaal verteld dat
inspireert en aanzet tot nadenken. De hal van de kerk wordt omgebouwd tot luistertheater en u bent van harte
welkom vanaf 16.00 uur, voor een praatje en een kop koffie of thee. Het verhaal begint om 16.30 uur. Na het
verhaal kunt u nog napraten onder het genot van een drankje. Zondag 12 maart vertellen vier vertellers een kort
verhaal met als verbindend thema ‘Thuis’. Marjolijn l’Herminez en Marion Schaap omlijsten de verhalen met
volksmuziek. Kosten € 3,00, kinderen tot 12 jaar gratis.
Stille omgang
De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden in de nacht van zaterdag op zondag 18-19 maart. Ook
vanuit onze regio vertrekken er weer bedevaartgangers. Het volledige programma kunt u lezen in de informatie
die u achter in de kerk vindt. Als u met de bus meewilt, moet u zich vóór 14 maart aanmelden, via het secretariaat:
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum, of per e-mail: secretariaat@vitusblaricum.nl.
Begraafplaats Sint- Vituskerk Blaricum
Voorjaar 2017 willen we beginnen met het ruimen van diverse opgezegde graven op ons kerkhof. De ruimte die
hierdoor beschikbaar komt wordt gebruikt voor nieuwe bijzettingen en om de bestaande graven beter toegankelijk
te maken.
Voor een aantal graven, waarvan de huurperiode al verlopen is, geldt dat we geen contactpersoon weten of niet de
juiste adresgegevens hebben. We hebben getracht deze rechthebbenden op diverse wijzen te bereiken, maar tot op
heden is dat niet gelukt. Daarom hangen we een lijst in het mededelingenkastje bij de hoofdingang van onze kerk
van graven die op de nominatie staan om geruimd te worden.. Wilt u deze lijst bekijken en ons benaderen indien u
een graf ziet waarover u wilt overleggen inzake het al dan niet ruimen of het verlengen van de huur? Of als u een
graf ziet waarvan u wel betrokkenen kent? Dank voor uw medewerking.
Werkgroep Begraafplaats, Jolanda Lanphen, tel. 06-10355446
De volgende Vitalia (6) verschijnt op 18 maart 2017.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 15 maart 2017
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

