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

Pastores
* 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.

ZATERDAG 10 oktober 2020

17.00 uur

Eucharistieviering M. Palic;

ZONDAG 11 oktober 2020
28e zondag door het jaar

11.00 uur

Eucharistieviering
C. Fabril / Gemengd koor

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; Rob Lauwers;
Jan Rigter en zoon Lambert; Gerard Adema en overleden fam.Adema-Vos; Bep Borsen-Wouters;
Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Theo de Jong;
Jaargetijde Annie de Jong-Zethof
We bidden voor Louis Thomas Geenden die zaterdag in deze kerk is gedoopt.
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Marlou Cikot-Franssen; Trudie van Boheemen; Corry Borsen-Koppen
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
Misdienaars

WOENSDAG 14 oktober en VRIJDAG 16 oktober 10.00 uur

Eucharistieviering

ZATERDAG 17 oktober 2020

17.00 uur

Eucharistieviering A. Geria

ZONDAG 18 oktober 2020
29e zondag door het jaar

11.00 uur

Eucharistieviering/gezinsviering
A. Geria / 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; Fam. van der Veen-Ter Weijde; Corry Majoor-de Graaf;
Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens;
Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Arie Jansen;
Corry Borsen-Koppen; Trudie van Boheemen; Marlou Cikot-Franssen
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
Missiezondag

WOENSDAG 21 oktober en VRIJDAG 23 oktober 10.00 uur

Eucharistieviering

Alle zondagsvieringen zijn te bekijken via de vaste link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed.
Nog beschikbare vieringen kunt terugkijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum
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 rek.nr. NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v collectegeld.
Misdienaars (11 oktober 2020)
Twee keer per jaar collecteren we in onze parochie voor de misdienaars, zodat zij samen een leuk uitje kunnen
organiseren. Gunt u hun een gezellig dagje weg? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 73 INGB 0000297854
t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. misdienaars.
Missiezondag (18 oktober)
De campagne voor de Wereldmissiemand heeft dit jaar als motto: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9). Te
midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio
stemmen van hoop laten horen. Zo wordt er bijvoorbeeld geld gevraagd voor initiatieven vanuit de katholieke kerk
in Nigeria en Niger om de vrede tussen katholieken en moslims en tussen ethnische groepen te bevorderen,

waaronder ook hulp aan vluchtelingen voor het geweld van Boko Haram. U kunt uw bijdrage overmaken naar
rek.nr. nummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Missiezondag.

Nieuws en mededelingen
Vieringen en reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Het maximum aantal bezoekers is sinds 5
oktober weer beperkt tot 30 personen, dus de kans bestaat dat u de viering niet kunt bijwonen als u zich pas
op zondag bij de kerk aanmeldt. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben
bezoekers te benaderen mocht er toch iemand zijn geweest met corona. U kunt reserveren, bij voorkeur op het
speciaal hiervoor aangemaakte e-mailadres: reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt
u zich telefonisch (035-5383153) opgeven. 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. Probeert u ruim op tijd aanwezig te 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?
Aangepaste aantallen kerkgangers
Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken
(CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om in de maand oktober het aantal kerkgangers bij
vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies
tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies. Op het
moment van het uitkomen van deze Vitalia is er nog geen nader bericht ontvangen van de bisschoppen. We gaan
daarom op dit moment uit van een maximum van dertig deelnemers in de vieringen.
Mondkapjes
Na het dringende advies vanuit de overheid om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen, willen we u
verzoeken om ook in de kerk als u van en naar uw zitplek loopt een mondkapje te dragen. Heel hartelijk dank
voor uw medewerking.
Ziekenzalving
Voor de ziekenzalvingsviering op vrijdag 20 november in de Thomaskerk stonden in de Zaaijer per ongeluk
twee verschillende aanvangstijden. De viering begint om 11 uur. Tijdens deze viering, die bedoeld is voor
parochianen uit zowel Blaricum als Huizen, is iedereen welkom die geconfronteerd wordt met ziekte of
ouderdom en die via het sacrament van de zieken troost, bemoediging of de nabijheid van God wil ervaren. Na de
viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten om samen op gepaste afstand een kopje koffie te drinken met
iets lekkers erbij. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij het secretariaat.
Vakantie pastor
Pastor Mikel Palić is van 12 oktober tot en met 30 oktober 2020 op vakantie.
Allerzielen 2020 in Blaricum
De allerzielenviering in Blaricum is altijd een zeer drukbezochte viering. In verband met corona kunnen er
momenteel echter slechts beperkt parochianen aanwezig zijn. Besloten is daarom dit jaar twee vieringen te
houden op maandag 2 november, namelijk:
17.00 uur (Rozenkrans vanaf 16.45 uur) en om 19.15 uur (Rozenkrans vanaf 19.00 uur)
Beide vieringen hebben dezelfde invulling: alle namen zullen worden genoemd en ook de kaarsen voor de
overledenen van het afgelopen jaar worden in beide vieringen aangestoken. Ook zullen na beide vieringen graven
worden gezegend.
Het is noodzakelijk van tevoren te reserveren voor deze vieringen. Wij vragen u zich zo snel mogelijk aan te
melden via het gebruikelijke e-mailadres reserverenvitusblaricum@gmail.com, of via de lijst die achter in de
kerk ligt. Wilt u duidelijk vermelden bij welke viering (17.00 uur of 19.15 uur) u aanwezig wilt zijn? Uw
aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt t.z.t. een bevestiging als u kunt
deelnemen.
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging. Zij hebben
uiteraard voorrang bij het inschrijven. De allerzielenviering van 17.00 uur wordt ook uitgezonden via de
livestream. De kaars en het kruisje mogen door de nabestaanden worden meegenomen ná de viering van 19.15
uur. Een van de pastores kan het kruisje en de kaars ook bij u langsbrengen op afspraak.
Ter voorbereiding op allerzielen zoekt Paul Kaarsgaren, de koster, vrijwilligers om te helpen bij het netjes
maken van het kerkhof, het harken van de paden en het klaarzetten van de stokken waaraan de lampjes worden
opgehangen. Wilt u helpen? U kunt zich aanmelden bij Paul Kaarsgaren: 06-53656074
Agenda:
Woensdag 21 oktober
Zaterdag 24 oktober
Zondag 25 oktober

13.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Redactievergadering Zaaijer
Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, C. Fabril, gemengd koor

De volgende Vitalia (24) verschijnt op 24 oktober. De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot
en met woensdag 21 oktober 2020

