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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 5december 2020
ZONDAG 6 december 2020
2e zondag van de advent

17.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering, M. Palic
Eucharistieviering, A. Geria

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Fiep Rozendaal-Zwaan; Mieke Hillen-Bartman; Riet Veenboer-Kramer;
Overledenen fam.Veenboer; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Sjaan Calis-Wiggerts; Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Stef Nieuwenhuizen en
Greet Nieuwenhuizen-de Jong; Godfried Lavaleije; Renée Lavaleije-Overtoom;
Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Piet Heerschop; Gerrit Lanphen; Francesca (zusje van Vân); Familie Cô Út;
Joseph en Maria (ouders van Tam); Wilhelmina Maria Vos- de Klerk; jaargetijde Josephus Maria Vos;
jaargetijde Pater Jos Croonen; Gijs Ruijter; jaargetijde Mia Ruijter-Reuser; Piet van den Bergh;
jaargetijde Siet van den Bergh-Hilhorst;
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Agnes Ruygt-Verbakel; Kitty van der Zwaan-Zwanenburg
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
Voedselbank

WOENSDAG 9 december 2020

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 11 december 2020

10.00 uur

Eucharistieviering

ZATERDAG 12 december 2020
ZONDAG 13 december 2020
3e zondag van de advent

17.00 uur
11.00 uur

eucharistieviering, M. Palic
Eucharistieviering, C. Fabril

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Fiep Rozendaal-Zwaan; Mieke Hillen-Bartman
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Agnes Ruygt-Verbakel; Kitty van der Zwaan-Zwanenburg;
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
Adventsactie

WOENSDAG 16 december 2020

10.00 uur

Eucharistieviering

DONDERDAG 17 december 2020

19.15 uur

Boeteviering, A. Geria

VRIJDAG 18 december 2020

10.00 uur

Eucharistieviering

Alle zondagsvieringen zijn te bekijken via de vaste link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed.
Terugkijken nog beschikbare vieringen 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.

Voedselbank (6 december)
In het weekend van 5 en 6 december doen de parochies van Blaricum en Huizen weer mee aan de jaarlijkse
voedselbankactie. Naast producten kan de voedselbank ook goed een geldelijke bijdrage gebruiken. U kunt uw
bijdrage overmaken naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v.
Voedselbank.
Adventsactie (13 december 2020)
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige
opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie steunt daarom
dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Op www.adventsactie.nl kunt u uitgebreide informatie vinden
over de projecten die worden gesteund. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 73 INGB
0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Adventsactie 2020.

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
Vanaf 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare gebouwen. Wilt u er dus ook in de kerk
aan denken een mondkapje te dragen?
Voedselbankactie 6 december
Op zondag 6 december wordt in onze kerken in Huizen en Blaricum weer meegedaan aan de jaarlijkse
voedselbankactie en staan er dus weer kratten klaar voor uw bijdragen in natura aan de Voedselbank.
U kunt de producten meenemen naar de viering van zondag 6 december, maar u kunt het eventueel ook eerder
brengen en in Mariakapel leggen. We vragen u géén alcoholhoudende dranken aan te bieden en ook géén
producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De voedselbank kan deze producten niet gebruiken en
neemt ze dan ook niet aan.
Wereldwinkel
Op zaterdag 12 en zondag 13 december kunt u na afloop van de viering weer originele cadeaus en heerlijke en
eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. Fijn voor de kerst! 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!

KERSTPERIODE:
In verband met corona verloopt de kerstperiode dit jaar anders dan gebruikelijk. Op een aparte bijlage die u
vindt achter in de kerk en in de Mariakapel vindt u de informatie over de vieringen rond kerst alsmede over de
mogelijkheid hiervoor te reserveren.

Agenda:
Wo 9 december
Ma 14 december
Zaterdag 19 december
Zondag 20 december

09.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Harkploeg
Kerkschoonmaak
Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, A. Geria

De volgende Vitalia (28) verschijnt op 19 december. LET OP: Dit is de Kerstvitalia, die doorloopt tot en met
vrijdag 8 januari. Houdt u hier rekening mee met het opgeven van de intenties. De intenties voor deze Vitalia
kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 16 december 2020

