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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 7 november 2020

17.00 uur

VERVALLEN

ZONDAG 8 november 2020
32e zondag door het jaar

11.00 uur

Eucharistieviering
J. Willems

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Hans Brits en Bep Brits-de Jong; Piet Hillen; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Gerard Adema en overleden fam.Adema-Vos; Herman ten Broeke; Niek Rozendaal;
Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; ouders ter Weijden – Calis ; Lammert de Graaf en Griet de Graaf – ter Weyden;
Gerardus en Jan ter Weyden; Thea Calis en haar ouders; Overledenen fam.Veenboer;
Jaargetijde Riet Veenboer-Kramer; Jaargetijde Willy Ruijter-Makker
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Caroline ten Broeke-Gröniger; Fiep Rozendaal-Zwaan; Mieke Hillen-Bartman
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
De Katholieke Vereniging voor Oecumene

VIERINGEN OP WOENSDAG 11 EN VRIJDAG 13 NOVEMBER: VERVALLEN
ZATERDAG 14 november 2020

17.00 uur

VERVALLEN

ZONDAG 15 november 2020
33e zondag door het jaar

11.00 uur

Eucharistieviering

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Piet Hillen; Henk Fecken; Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong; Willem van der Hoeven; Louis van de Pol;
Jan Rigter en zoon Lambert; Jopie de Gooijer; Corrie de Gooijer; Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens;
Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens; ouders ter Weijden – Calis ; Lammert de Graaf en
Griet de Graaf – ter Weyden; Gerardus en Jan ter Weyden; Thea Calis en haar ouders; Rob Lauwers;
Herman ten Broeke; Niek Rozendaal; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh;
Levende en overleden fam. Limburg en Bons; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Riet Veenboer-Kramer;
Greet Nieuwenhuizen-de Jong; Jaargetijde Stef Nieuwenhuizen
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Caroline ten Broeke-Gröniger; Fiep Rozendaal-Zwaan; Mieke Hillen-Bartman
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
IPCI

VIERINGEN OP WOENSDAG 18 EN VRIJDAG 20 NOVEMBER: VERVALLEN
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
Ook de vieringen op woensdag en vrijdag zijn via de vaste link te bekijken. Deze vieringen blijven echter niet
beschikbaar om op een later moment terug te kijken.
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.

Willibrordzondag (8 november 2020)
De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor de oecumenische
samenwerking in Nederland. De vereniging wordt gedragen door de katholieke gemeenschap, is een adviesorgaan
van de Bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de bevordering van plaatselijke oecumenische
samenwerking. De vereniging bevordert de oecumenische samenwerking door middel van publicaties,
studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening. De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met
andere kerken en is namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Nederland.
Wilt u bijdragen aan het mogelijk maken van het werk van deze vereniging? U kunt uw bijdrage overmaken
naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Vereniging voor oecumene.
IPCI (15 november 2020, werelddag voor de armen)
Paus Franciscus heeft in 2016 in Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid de Werelddag voor de Armen ingesteld.
Dit jaar vieren we die zondag op 15 november. In deze tijd zijn er meer mensen met schulden en mensen die
afhankelijk zijn van de voedselbanken. De paus benadrukt dat het meer dan ooit belangrijk is om armen nabij te
zijn, in solidariteit én in nabijheid. “De armen hebben onze handen nodig om ze op te tillen, onze harten om weer
genegenheid te voelen, onze aanwezigheid om eenzaamheid te overwinnen. In één woord: ze hebben liefde
nodig.” De collecte is deze zondag bedoeld voor de IPCI, de Inter Parochiële Caritas Instelling van de parochies
Blaricum, Huizen en Laren. Deze instelling beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd
kan worden. Mensen in nood krijgen een eenmalige gift die hen even lucht geeft om hun leven financieel weer op
de rit te krijgen. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK
Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. IPCI.

Nieuws en mededelingen
Vieringen en reserveren: maximaal 30 personen in de liturgische vieringen
Momenteel kunnen er slechts 30 personen bij de vieringen aanwezig zijn (exclusief bedienaren). Het is dus echt
noodzakelijk voor de vieringen te reserveren. 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 ontvangt een
bevestiging als er een plaats voor u is in de viering. Ons dringend verzoek en advies is: kom niet naar de kerk
als u geen bevestiging hebt ontvangen. Het is vervelend als u voor een gesloten deur komt. U kunt altijd de
viering via de livestream bekijken https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed.
Enkele parochianen hebben zich voor alle zondagse vieringen opgegeven. Houdt u er rekening mee dat u ook dan
bericht kunt ontvangen dat er voor u geen plaats is in de viering. We proberen de plaatsen zo eerlijk mogelijk te
verdelen en elke parochiaan de kans te geven een viering bij te wonen.
Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor tot 12:00 uur ‘s middags op het mailadres
reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven.
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? Dan kunnen we iemand anders blij maken met een plaats.
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.
Wereldwinkel
Op zaterdag 7 en zondag 8 november kunt u 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 altijd
spullen gebruiken!
Coronabesmetting pastor Mikel Palic
Afgelopen maandag na de Allerzielenviering in Thomaskerk voelde pastor Mikel Palić zich niet helemaal lekker.
Hij heeft zich dinsdag laten testen en de uitslag was niet goed. Hij is positief getest op corona. Het gaat op dit
moment goed met hem. Zowel hij als pastor Andrea Geria zijn direct in quarantaine gegaan. In samenwerking met
GGD heeft Mikel degene met wie hij in nauw contact is geweest al benaderd. Nauw contact betekent meer dan 15
minuten lang op minder dan 1,5m afstand. Volgens GGD vallen de kerkgangers van Thomaskerk niet in dit groep
en het gevaar van besmetting was voor hun dus zeer gering. Ben u zondag of maandag bij de viering geweest of
op het kerkhof, houdt u uw gezondheid dan extra in de gaten.Mocht u klachten ontwikkelen, laat u dan testen.
Overige informatie kunt u op de website van het RIVM (https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient) vinden.
Beide pastores kunnen vanwege de quarantaine u niet bezoeken en ook geen bezoek ontvangen.
Vieringen woensdag, vrijdag en zaterdag tijdelijk vervallen
Aangezien beide pastores in quarantaine zijn vervallen de doordeweekse vieringen van woensdag 11, vrijdag 13,
woensdag 18 en vrijdag 20 november en de zaterdagse vieringen van 7 en 14 november. Voor de vieringen op
zondag wordt een vervanger geregeld, zodat deze wel gewoon kunnen doorgaan.

Vervallen activiteiten i.v.m. verscherpte coronamaatregelen:
* De jaarlijkse Sint Maartensoptocht en de samenkomst in de pastorietuin op 11 november, gaat dit jaar helaas
niet door.
* De gezinsviering/kindernevendienst van zondag 15 november komt te vervallen.
Ziekenzalving
Op vrijdag 20 november om 11 uur is er een gezamenlijke ziekenzalvingsviering in de Thomaskerk. 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. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij het secretariaat.
Agenda:
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Zaterdag 21 november
Zondag 22 november

14.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
11.00 uur

Pastoraatsgroep
Locatieraad
Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, C. Fabril

De volgende Vitalia (26) verschijnt op 21 november. De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd
tot en met woensdag 18 november 2020

