VITALIA
41e Jaargang No 13
23 mei 2020 – 06 juni 2020

Mededelingenblad St. Vitusparochie Blaricum
Girorekening Parochiebestuur: NL 73 INGB 0000297854
Bankrekening Rabobank:
NL 25 RABO 0308 402375
Website: www. vitusblaricum.nl

Pastores/Diaken
* A. Geria
Tel.: 06 267 886 05
e-mail: geriaandrea85@gmail.com
* M. Palic
Tel.: 06 121 904 84
e-mail: p.mikel.palic@gmail.com

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.

VIERINGEN
Zolang er geen publieke vieringen in de kerk zijn, kunnen alle besloten vieringen worden gevolgd via een vaste
link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed. Alle nog beschikbare vieringen kunt u ook nog
terugkijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum
ZONDAG
24 mei 2020

7e ZONDAG VAN PASEN
11.00 uur
Besloten eucharistieviering

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Theo de Jong en Annie de Jong-Zethof; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Ouders Sala-Hillen;
Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Jan de Gooijer; Alida de Gooijer-de Graaf;
Nellie Stalenhoef-de Gooijer; Jopie de Gooijer en Corrie de Gooijer; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris;Anton van
Klooster; Joke Schaapherder-Pappot; Rinus Ter Weijde en overl. fam. Ter Weijde en Kersten;
jaargetijde Annie Ter Weijde -Kersten
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Reinier Hilhorst en Co Schaapherder
Collecte:

1e
2e

Eigen kerk
Week Nederlandse Missionaris

WOENSDAG
27 mei 2020

10.00 uur

Besloten eucharistieviering

VRIJDAG
29 mei 2020

10.00 uur

Besloten eucharistieviering

ZONDAG
31 mei 2020

PINKSTEREN
11.00 uur
Besloten eucharistieviering

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Gerrit Lanphen; Herman Rigter; Pastor Pièrre van der Borgh; Henk Fecken; Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong;
Riet Veenboer-Kramer; Overledenen fam.Veenboer; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Jacob Vos en Emmy Vos-Post; overl.ouders Vos-Ruizendaal en voor Cor, Lammert en Theo; Johannes van
Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh;
Piet van den Bergh; Siet van den Bergh-Hilhorst; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Rob Lauwers;
Joke Schaapherder-Pappot
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Reinier Hilhorst en Co Schaapherder
Collecte:

1e
2e

MAANDAG
1 juni 2020
WOENSDAG
3 juni 2020

Eigen kerk
Week Nederlandse Missionaris
TWEEDE PINKSTERDAG
Geen livestreamviering

10.00 uur

Besloten eucharistieviering

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; Overledenen
fam.Veenboer;
VRIJDAG
5 juni 2020

10.00 uur

Besloten eucharistieviering

COLLECTES
Eigen kerk (wekelijks):
Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u
normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen
opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL 73 INGB
0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk
zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Solidariteitsfonds (24 mei 2020)
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn
er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies kunnen vaak financieel niet gelijk op
eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. U kunt uw bijdrage
overmaken naar rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v
solidariteitsfonds.
Week Nederlandse Missionaris (Pinksteren 2020)
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers
financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen
zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar! Ook in deze tijden
waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich
wereldwijd inzetten voor hun medemens. Voorbeelden van ondersteuning door de WNM zijn: het betalen van de
ziektekostenverzekering, het aanvullen van AOW-premie en het bijdragen aan een welverdiend verlof in
Nederland. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus
Blaricum o.v.v. Week Nederlandse Missionaris.

Nieuws en mededelingen
Pastoor Willems 65 jaar priester
Op donderdag 4 juni is het 65 jaar geleden dat pastoor Willems tot priester is gewijd. Wij zijn hem dankbaar voor
zijn grote inzet voor onze parochie. Nu er geen publieke vieringen zijn is het helaas niet mogelijk in een viering
aandacht te schenken aan dit jubileum. Wel kunt u natuurlijk op andere wijze uw felicitaties overbrengen aan
pastoor Willems. Zijn postadres is: Wezeboom 7, 1261VM Blaricum.
Medeparochiaan Frank van Aalst heeft voorgesteld om pastoor Willems bij gelegenheid van dit jubileum een
fotoboek te overhandigen met foto’s van de afgelopen 25 jaar in Blaricum. Hebt u als parochiaan misschien ook
nog mooie foto’s voor dit jubileumalbum? Het gemakkelijkst is het als u de foto’s kunt scannen en mailen naar
secretariaat@vitusblaricum.nl. Als u niet kunt scannen, maar wel mooie foto’s hebt, dan kunt u natuurlijk ook de
foto’s in de brievenbus bij het secretariaat doen of even contact opnemen met het secretariaat.
In de Zaaijer van juli zal een interview met pastoor Willems worden opgenomen.
Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks
Helaas konden de vele vormselvieringen die in deze maanden gepland stonden, niet doorgaan vanwege de
pandemie. Mgr. Jan Hendriks heeft nu een groet en korte boodschap opgenomen voor alle jongeren die in deze
weken na Pasen het heilig Vormsel zouden ontvangen, maar dat nu niet kunnen. U kunt het filmpje zien via deze
link: https://youtu.be/E9uxsIt_ZMY. Het filmpje is ook bereikbaar via de kathedraal TV (zie de link op de website
van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl).
Bedevaart Kevelaer geannuleerd
Onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer in de zomer komt door de coronapandemie te vervallen, maar wij willen
onze jaarlijkse slotviering dit jaar in Blaricum vieren op zaterdag 3 oktober om 19 uur. Dit alles natuurlijk onder
voorbehoud van alle ontwikkelingen. Het zou fijn zijn om u dan weer te kunnen ontmoeten.
Namens de Broedermeesters, Irene Limburg
Versoepeling coronamaatregelen
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft onderzocht welke maatregelen per maandag 1 juni passend en
mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Er
is een protocol opgesteld, dat erin moet voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming
van de coronarichtlijnen van de overheid. Over de uitwerking van dit protocol wordt op dit moment nagedacht
door onder meer de pastores en de locatieraden in onze parochies. Zodra er meer duidelijk is wordt u hiervan op
de hoogte gesteld via een (extra) Vitalia. Op de site van het bisdom kunt alvast e.e.a. lezen: www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/?p=news&id=4203&t=Protocol+voor+publieke+katholieke+vieringen+vanaf+1+juni
Sluiting secretariaat
Het secretariaat is gesloten in de week van 25 t/m 29 mei 2020.
Openingstijden Vituskerk
Er zijn momenteel geen vieringen in de Vituskerk. Wel is de Vituskerk opengesteld op zondag tussen 11.00 en
12.00 uur voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. De Mariakapel is dagelijks geopend. Hier vindt u
misboekjes, exemplaren van de Vitalia en overige informatie.

Verbetering livestreamvieringen
Sinds kort zijn de parochies van Blaricum en Huizen begonnen met een project om de kwaliteit van de
livestreamuitzendingen te verbeteren. Op deze manier kunnen wij toch iedere zondag, zolang de kerk ‘op slot is’ de
viering live bijwonen. Ook in de toekomst kan dit systeem goede diensten bewijzen. Iedereen die zich met onze
parochies verbonden voelt, maar ziek is of om andere redenen niet aanwezig kan zijn, kan vieringen, zoals
bijvoorbeeld uitvaarten meemaken. Deze aanpassingen kosten ongeveer Є4500. Om dit te bekostigen zijn we zowel
in Huizen als in Blaricum een snelle inzamelingsactie gestart. Tot nu toe hebben we al Є900 aan bijdragen hiervoor
binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK
Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Agenda:
Donderdag 4 juni

20.00 uur

Parochiebestuur

Soms zal het zijn
alsof je gaat op vleugels.
Zoals mensen gaan
die op weg zijn
naar een nieuw begin.
En je zult zien, nog bij je leven,
een glimp, een vonkje
van zijn rijk van vrede
mensen in vrede.
Soms even zul je weten
zo zeker als je bestaat
dat duren zal de liefde van God.
En wie Hij zijn zal, ooit,
in een nieuwe hemel
op een nieuwe aarde
als de dood gedood is:
God in mensen.
Nu nog heeft niemand
Hem ooit gezien.
Maar Hij zal God zijn
nieuw en voorgoed.
Alles in allen.
Huub Oosterhuis
Digitale nieuwsbrief
Sinds enkele weken wordt Vitalia digitaal verzonden naar bij ons bekende mailadressen van parochianen. Hebt u
deze Vitalia nog niet digitaal ontvangen maar wilt u dit wel, stuurt u dan uw emailadres naar het secretariaat. Wilt
u ook andere parochianen die deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen op deze mogelijkheid attenderen?
De volgende Vitalia (10) verschijnt op 6 juni en deze loopt door tot 20 juni 2020
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 3 juni 2020

