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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

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.

ZATERDAG/ZONDAG
4e zondag van de veertigdagentijd
28/ 29 maart 2020
11.00 uur
VERVALLEN
Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem de Gooijer; Janny de Gooijer-Arends; Theo de Jong en Annie de Jong-Zethof; Willem van der Hoeven;
Jan Rigter en zoon Lambert; Tinie Raven-van Laere; Godfried Lavaleije; Renée Lavaleije-Overtoom; Kees Rigter;
Wil Rigter-Goris; Hendrika Johanna Poolman Simons-Grüter; Diny Schaapherder-Roest
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Frans Raven; Hilda Waterschoot-Roeken; Titia Maria Mulders-van Langen; Rob Lauwers
Digitale nieuwsbrief
Sinds de uitbraak van het Coronavirus is het voor onze parochie moeilijk om het contact met parochianen te
onderhouden. Alle activiteiten zijn stopgezet. Onze Vitalia met alle mededelingen ligt in de Mariakapel, maar lang
niet iedereen is in de gelegenheid om deze op te halen. Besloten is nu de Vitalia ook digitaal te versturen naar bij
ons bekende mailadressen van parochianen/vrijwillgers. Hebt u deze Vitalia nog niet digitaal ontvangen maar wilt u
dit wel graag, stuurt u dan uw emailadres naar het secretariaat. Kent u parochianen die deze nieuwsbrief nog niet
digitaal ontvangen maar dit wel zouden willen, wilt u hen dan ook op deze mogelijkheid attenderen?
Geen zondagsvieringen tot en met pinksteren, wel openstelling kerk op zondag
Inmiddels hebben de bisschoppen besloten dat ALLE vieringen tot en met pinksteren komen te vervallen. Ook de
vieringen gedurende de week (eucharistieviering op woensdag en kruisweg op vrijdag) gaan helaas niet door.
(Koor)repetities, vergaderingen etc: alles ligt stil. Wel is de Vituskerk opengesteld op zondag tussen 11.00 en
12.00 uur voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Let u er dan wel op de afgesproken 1,5 meter
afstand te bewaren tot uw medeparochianen?
De Mariakapel is dagelijks geopend. Hier vindt u ook misboekjes en exemplaren van de Vitalia.
Informatie door de pastores
Onze pastores hebben een pastorale brief aan alle parochianen geschreven, alsmede een notitie waarin u een
samenvatting kunt lezen van alle afspraken die er zijn gemaakt i.v.m. kerksluiting door het coronavirus. Ook de
gang van zaken in de Goede Week en Pasen wordt hierin besproken. De brief en de notitie kunt u meenemen uit de
Mariakapel. Er komt ook een digitale versie op de website te staan.
Lezen misintenties i.v.m. vervallen vieringen door coronavirus
Opgegeven misintenties en nog op te geven misintenties zullen in de periode waarin de publieke vieringen komen
te vervallen worden meegenomen door de pastores in hun persoonlijke eucharistieviering op zondag.
Veertigdagenactie: ‘Met school meer toekomst’
Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie
binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.
Dit jaar is het thema van de 40-dagenaktie: ‘Met school meer toekomst’. Zo wordt onder andere gevraagd om
steun voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal Uitgebreide informatie over
alle door ons gesteunde projecten vindt u op folders achter in de kerk, op de website: www. 40-dagenaktie.nl en in
de Zaaijer, jaargang 7 nummer 2. Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93.
Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, vindt ook de
jaarlijkse collecte voor de Vastenactie geen doorgang. Collecteren hiervoor gebeurt normaal gesproken juist in
Veertigdagentijd. Mgr. Van den Hout bisschopreferent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, vraagt om de
Vastenactie niet te vergeten.

De bisschoppen vragen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder
van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
onsbestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

De volgende Vitalia (7a) verschijnt op 4 april en deze loopt door tot 11 april 2020
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

