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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
18 mei 2019

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.

17.00 uur

Eucharistieviering
M. Sendecki

5e zondag van Pasen
11.00 uur
Eucharistieviering, onthaal 1ste communicanten
M. Sendecki
Gemengd koor

ZONDAG
19 mei 2019

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Theo de Jong en Annie de Jong-Zethof; Josephine Crijns-Kruijtzer; Theodorus Ferdinand Crijns;
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; overleden ouders Vos-Ruizendaal en voor
Cor, Lammert en Theo; Jan Kerstens; Fam.van der Veen-Ter Weijde; Corry Majoor-de Graaf; Piet Heerschop;
Diny Schaapherder-Roest; Hans Brits; Bep Brits-de Jong; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink;
jaargetijde Henk Fecken; Rie van de Akker-Borsen; jaargetijde Jan van de Akker.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Joep de Hoog; Corrie van der Heiden- de Klerk; Johannes Verhoef; pastor Pièrre van der Borgh
We bidden voor Faith Cherry Paulina Glaasker die zaterdag in deze kerk is gedoopt.
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
1e
Eigen kerk
2e
Friersdale
WOENSDAG
22 mei 2019
10.00 uur
Eucharistieviering in de dagkapel
ZATERDAG
25 mei 2019

17.00 uur

Eucharistieviering
M. Sendecki

6e zondag van Pasen
11.00 uur
Eucharistieviering
M. Sendecki
Gemengd koor
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Rinus Ter Weijde;
Annie Ter Weijde-Kersten en overleden ouders en familieleden; Anton van Klooster; Jan Kerstens; Josephine
Crijns-Kruijtzer; Theodorus Ferdinand Crijns; Jan Rigter en zoon Lambert; Jan de Gooijer; Alida de Gooijer-de
Graaf; Petronella Stalenhoef-de Gooijer en Jopie de Gooijer; jaargetijde Nico de Gooijer; jaargetijde Henri Boelen
ZONDAG
26 mei 2019

We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Joep de Hoog; Corrie van der Heiden- de Klerk; Johannes Verhoef; pastor Pièrre van der Borgh
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

WOENSDAG
29 mei 2019

1e
2e

Eigen kerk
Bisdom

10.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel

DONDERDAG
30 mei 2019

HEMELVAART
10.00 uur
Eucharistieviering
J. Willems
Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Josephine Crijns-Kruijtzer; Theodorus Ferdinand Crijns; Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en
zoon Lambert; Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Jacob Vos en Emmy Vos-Post; Louis van
der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Herman Vos; Siet van den Bergh-Hilhorst.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Joep de Hoog; Corrie van der Heiden- de Klerk; Johannes Verhoef; pastor Pièrre van der Borgh
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
1e
Eigen kerk
2e
Week Nederlandse missionarissen
Agenda:
Za
18 mei
14.30 uur
Doop Faith Cherry Paulina Glaasker
Do
23 mei
20.00 uur
Locatieraad
Za
1 juni
17.00 uur
Eucharistieviering, A. Geria
Zo
2 juni
11.00 uur
Oecumenische viering, A. Geria, Dorps Cantorij
Eerste communieviering
Op zondag 12 mei hebben tien kinderen uit Blaricum en Huizen hun eerste communie gedaan in de Thomaskerk
in Huizen. Op zondag 19 mei worden alle communicanten dan nog een keer feestelijk onthaald tijdens de viering
in de Vituskerk in Blaricum.
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 woensdag 12 juni om 09.00 uur. We gaan harken, de kapelletjes
schoonmaken en de vlaggen en vlaggenstokken in orde maken. Als u wilt helpen dan kunt u contact opnemen met
onze koster, Paul Kaarsgaren, of Henny Vos.
Bruidjes/jonkers Sacramentsdag
Op zondag 16 juni om 10 uur vindt de jaarlijkse viering van Sacramentsdag plaats. Kinderen die het leuk vinden,
mogen meelopen met de sacramentsprocessie: de meisjes als bruidjes, de jongens als jonkers, ook een leuk idee
voor de eerste communicanten! De bruidjes zullen tijdens de processie bloemblaadjes strooien. Er zijn enkele
strooimandjes aanwezig maar je mag ook je eigen mandje meenemen. Het de bedoeling dat de bruidjes feestelijke
of witte kleding dragen. De jonkers krijgen andere taken toebedeeld zoals het dragen van belletjes en wierook. De
bruidjes en jonkers verzamelen om 10.30 uur in de pastorie naast de kerk. Er zijn spelletjes en limonade met iets
lekkers. Rond 11.30 uur is de processie afgelopen. Voor meer info: Mariëlle Vos-de Veen
(vosdeveen@casema.nl) en Ivet Pliskova (ivetpliskova1977@gmail.com)
Oecumenische viering gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen
Op zondag 2 juni a.s. om 11.00 uur wordt in onze Sint Vituskerk, Kerklaan, Blaricum een oecumenische viering
gehouden. Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische vieringen
georganiseerd. Een viering in Laren in de Gebedsweek voor de Eenheid, een viering in Blaricum in de tijd rond
Pinksteren en een viering in Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor
gemeenteleden en parochianen van de kerken in onze dorpen. Voorgangers tijdens de viering op 2 juni zijn pastor
Andrea Geria en ds. Marnix van der Sijs (Protestantse gemeente Blaricum). De dorps Cantorij zorgt voor de
muzikale omlijsting. Voor de kinderen is er een kindernevendienst.
Reis naar Israël
De protestantse gemeente Blaricum organiseert een reis naar Israël en Jordanië van 7- 19 november 2019.
Parochianen van de Vitusparochie zijn ook van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze reis. Achterin de
kerk vindt u informatiefolders en op vrijdag 24 mei is er om 20.00 uur een informatieavond in de consistorie van
de Dorpskerk.
Secretariaat gesloten
Op de vrijdag na hemelvaart is het secretariaat gesloten.
Tuinfeest pastorietuin
Op zondag 7 juli is het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht, huifkarrit, warm & koud buffet voor
parochianen uit Blaricum, Huizen en Laren. Achter in de kerk kunt u inschrijfformulieren vinden. De uiterste
aanmelddatum is 30 juni i.v.m. de catering, dit kan ook per e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.
De volgende Vitalia (11) verschijnt op 1 juni 2019.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met DINSDAG 28 mei 2019
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

