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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
23 februari 2019
ZONDAG
24 februari 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
7 zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering
M. Sendecki
Zang: Gemengd koor, m.m.v. Elma van den Dool

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Jan Kerstens; Berjanneke Cornelisse; Wil Cornelisse; Ineke Cornelisse; overl. fam.Cornelisse en Kersten;
Lammert G. Calis en Josephine H. Calis-van Aken; Fam. van der Veen-Ter Weijde ; Wessel Overeem;
Kees Rigter; Wil Rigter Goris en fam.; Mien ter Weijden-Calis; Jaargetijde Hendricus ter Weijden;
Jaargetijde Wim Limburg.
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Elisabeth Maria Brits- de Jong en Johannes Gerardus Brits
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

1e
2e

WOENSDAG
27 februari 2019

10.00 uur

ZATERDAG
2 maart 2019

17.00 uur

eigen kerk
Navormselgroep
Eucharistieviering in de dagkapel

Eucharistieviering
A. Geria
ZONDAG
8e zondag door het jaar
3 maart 2019
11.00 uur
Eucharistieviering waarna koffiedrinken
A. Geria
Zang: Timeless
Tijdens deze viering is er kindernevendienst
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Riet Veenboer-Kramer; Willem van der Hoeven; Jan Kerstens; Jan Rigter en zoon Lambert; Gerrit Lanphen;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Herman Vos; Siet van den Bergh-Hilhorst;
Nico de Gooijer; Kees Rigter en fam.; Jaargetijde Wil Rigter-Goris; Jaargetijde Herman Rigter
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Elisabeth Maria Brits- de Jong en Johannes Gerardus Brits
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:

WOENSDAG
6 maart 2019

1e
2e

eigen kerk
Friersdale

ASWOENSDAG
10.00 uur
GEEN Seniorenmis, i.v.m. aswoensdagviering
19.15 uur
Eucharistieviering met aswijding
A. Geria,
Zang: gemengd koor
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Ad Vos; Bob Anink; Reina Post-van Breemen ; Nico Post; Johan Post; Riet Veenboer-Kramer

Agenda:
Di
26 februari
Zo
3 maart
Ma
4 maart
Di
5 maart
Wo
6 maart
Wo
6 maart
Do
Za
Zo

7 maart
9 maart
10 maart

19.30 uur
na viering
20.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.00 uur
17.00 uur
11.00 uur

Laatste koppertjesavond
Koffiedrinken en wereldwinkel
Bijbelleesavond (Huizen)
Voorbereidingsbijeenkomst eerste communicanten (Huizen)
Sobere maaltijd (Huizen)
Aswoensdagviering (Blaricum)
Aswoensdagviering (Huizen)
Kindercatechese (Huizen)
Eucharistieviering, J. Willems
Eucharistieviering, J. Willems, gemengd koor

Collecte Navormselgroep 24 februari
Op 16 juni 2018 heeft mgr. Hendriks een aantal jongeren uit Blaricum, Huizen en Laren gevormd. Veel van deze
jongeren blijven elkaar ontmoeten in een zogenaamde navormselgroep. Er zijn gespreksavonden en de jongeren
gaan soms ook samen een dag uit. Jongerenwerker Maurice Lagemaat wil graag met de jongeren van deze nieuwe
navormselgroep op pad. Het zou fijn zijn als wij hier als parochie een bijdrage aan kunnen leveren. Daarom
bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
Geen seniorenmis
Woensdag 6 maart is er geen seniorenmis i.v.m. de aswoensdagviering ’s avonds.
Wereldwinkel
Op zondag 3 maart is de wereldwinkel weer aanwezig. U kunt 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. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank
kan de spullen goed gebruiken!
Wereldgebedsdag 2019
Op vrijdag 1 maart om 19.00 uur wordt in de Schoter, Wakkerendijk 66a te Eemnes een viering in het kader van
de jaarlijkse wereldgebedsdag gehouden. De wereldgebedsdag komt dit jaar uit Slovenië. De viering heeft als
thema: Welkom, God nodigt je uit! Er wordt gezongen door het gelegenheidskoor van de parochie H. Nicolaas
o.l.v. Wim van Geffen. Na de viering is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.
Sobere maaltijd
In de parochie Huizen wordt de veertigdagentijd traditiegetrouw gestart met een sobere maaltijd op aswoensdag.
Ook dit jaar is dit weer het geval. De missionaire werkgroep nodigt ook de parochianen uit Blaricum uit voor deze
maaltijd op woensdag 6 maart, 18.00 uur in de Thomaskerk. In aansluiting op deze maaltijd begint om 19.30 uur
de aswoensdagviering.
Om vast te stellen hoeveel ingrediënten de werkgroep moet inkopen is het wel van belang u van te voren op te
geven (uiterlijk 28 februari!). Dit kan bij: Julliette Basmaci: 5264468, Francien Ehlert: 5262579.
Stille omgang
De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden in de nacht van zaterdag op zondag 16-17 maart. Het
thema van 2019 is Vreugde is het teken van God. 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 12 maart aanmelden, via het secretariaat: Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum, of per e-mail:
secretariaat@vitusblaricum.nl.

De volgende Vitalia (5) verschijnt op 9 maart 2019.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 6 maart 2019
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

