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Pastores
* A. Geria
Tel.: 06 267 886 05
e-mail: geriaandrea85@gmail.com
Diaken
* M. Palic
Tel.: 06 121 904 84
e-mail: p.mikel.palic@gmail.com
ZATERDAG
15 augustus 2020

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.

Maria Tenhemelopneming
17.00 uur
Eucharistieviering
C. Fabril
Zang: gemengd koor

20e zondag door het jaar
11.00 uur
Eucharistieviering
A. Geria/M. Palic
Zang: Gemengd koor
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henk Fecken; Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens; Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens; Rob Lauwers;
Frans Raven; Tinie Raven-van Laere; Fam.van der Veen-Ter Weijde; Neeltje de Graaf-Stalenhoef; Sjaan CalisWiggerts; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Arie Jansen; Gijsbertus Dekker; Maria Dekker-Fürtmann Pastoor Nico
de Gooijer; Jaap Janssen; Uit dankbaarheid voor een 83e verjaardag; Jaargetijde Jan Rigter Lzn
ZONDAG
16 augustus 2020

We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
1e
eigen kerk
2e
Beiroet
ZATERDAG
22 augustus 2020
ZONDAG
23 augustus 2020

17.00 uur

Eucharistieviering
A. Geria

21e zondag door het jaar
11.00 uur
W&C viering
M Palic
Zang: Gemengd koor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Gerard Adema en overleden fam.Adema-Vos;
Louis van de Pol; Jacob Vos en Emmy Vos-Post; Hendrik de Gooijer; Wilhelmina Klaver en Willy de Gooijer en
Nico de Gooijer; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Diny Schaapherder-Roest; Sjaan Calis-Wiggerts; Arie Jansen;
Jaargetijde Nico Post
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek
Collecte:
1e
eigen kerk
2e
Friersdale
Alle zondagsvieringen zijn te bekijken via de vaste link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed.
De viering van zaterdagavond wordt niet uitgezonden.
Nog beschikbare vieringen kunt terugkijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum
Door een technisch probleem is de viering van zondag 9 augustus niet uitgezonden en ook niet meer
beschikbaar.
COLLECTES
Eigen kerk (wekelijks):
Als u misschien niet naar de kerk kunt of wilt komen, om wat reden dan ook en u onze vieringen digitaal volgt,
dan 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. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Financiële steun Beiroet (15/16 augustus 2020)
Op 4 augustus werd Libanon getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk
deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden daklozen tot
gevolg. Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 Augustus in Rome riep paus Franciscus op tot
internationale hulp. Ook de Libanese kardinaal Boutros Raï heeft opgeroepen tot solidariteit en financiële
steun. De Nederlandse bisschoppen vragen daarom de parochies dit weekend te bidden voor de bevolking van
Libanon en de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en een collecte te houden voor de
bevolking van Beiroet. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur
St. Vitus Blaricum o.v.v. steun Beiroet.
Friersdale (22/23 augustus)
Onlangs is er in Friersdale gestart met de aanbouw van twee klaslokalen. Men hoopt medio augustus de twee
lokalen in gebruik te kunnen nemen, wat geweldig is nu er meer ruimte nodig is met alle coronamaatregelen. Maar
ook daarna is het geen overbodige luxe. Met de hoeveelheid kinderen zitten de klassen overvol. Helpt u onze
parochie Friersdale te helpen? Uw bijdrage is welkom op: NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur
St. Vitus Blaricum o.v.v. Friersdale.

Nieuws en mededelingen
Vieringen en reserveren
Vanaf 1 juli zijn er weer wekelijks vieringen op zaterdagmiddag om 17.00 uur en op zondag om 11.00 uur volgens
rooster. Daaraan zijn nog steeds regels verbonden. U leest deze in een door het bisdom gemaakt protocol, dat u
achter in de kerk of in de Mariakapel kunt vinden. Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, vragen wij
u toch om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers
te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona.
U kunt zich opgeven, bij voorkeur op het speciaal hiervoor aangemaakte e-mailadres:
reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven.
U kunt zich ook voor meerdere vieringen in één keer aanmelden. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet
kunt komen? Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor tot 12:00 uur, ‘s middags. Geeft u
daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit
meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt
u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Probeert u een kwartier van
tevoren aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en
een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.
Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er
elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.
Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om
een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat?
Inzamelingsactie livestreamvieringen
Inmiddels hebben zowel Huizen als Blaricum een camera voor het uitzenden van de zondagse vieringen d.m.v.
een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen onze vieringen, maar eventueel ook
begrafenisvieringen, live bijwonen. De kosten voor de twee camera's met bedieningsapparatuur voor beide
parochies, zijn echter een flinke kostenpost. Daarom hopen we van harte dat u ons wilt steunen. De aanpassingen
hebben in beide kerken samen + Є9000 gekost. Tot nu toe hebben we al Є2250 aan bijdragen ontvangen. U kunt
uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Misintenties
In verband met het ‘corona’-protocol ligt er geen intentieboek achter in de kerk. U kunt uw intenties uiteraard wel
gewoon bij het secretariaat opgeven.
Agenda:
Donderdag 20 augustus
Zaterdag 29 augustus
Zondag 30 augustus

20.00 uur
17.00 uur
11.00 uur

Locatieraad
Eucharistieviering, A. Geria
Woord&communieviering, M. Palic, gemengd koor

Alvast voor in uw agenda voor september:

• Bezichtiging koffiekamer en koffiedrinken op zondag 6 september
Vanaf april is, om begrijpelijke redenen, het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand niet doorgegaan.
Vanaf zondag 6 september wordt deze goede gewoonte gelukkig weer opgepakt. Ook wil de locatieraad u
deze zondag uitnodigen om, uiteraard met inachtneming van de bekende coronamaatregelen, een kijkje te
komen nemen in de geheel opgeknapte koffiekamer.
• Jubileum pastoor Willems
De viering van zondag 13 september a.s. zal in het teken staan van het 65-jarig priesterjubileum van pastoor
Willems (4 juni) én van zijn 91e verjaardag (25 juli). Door de coronamaatregelen kan er geen echt ‘feest’
gehouden worden na afloop van de viering, maar u kunt pastoor Willems wel buiten de kerk feliciteren.
De volgende Vitalia (20) verschijnt op 29 augustus 2020.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 26 augustus 2020

