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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/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

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.

PAASVIERINGEN
ZATERDAG
11 april 2020

PAASWAKE
21.30 uur

Besloten eucharistieviering in de pastorie in Blaricum
Deze viering is te volgen via een livestream op www.vitusblaricum.nl

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Henk Fecken;
Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong; Jan Hoogeboom; Gijs de Graaf en Elfriede de Graaf-Münch; Henny Fennis;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Opoe Klaver-Rigter en Opa Klaver; Louis van der Borgh
en Greet van der Borgh-van den Bergh; Rob Lauwers; Tinie Raven-van Laere; Josephus Maria Vos;
Wilhelmina Maria Vos- de Klerk; Jan Tjeerd Poolman Simons; Hendrika Johanna Poolman Simons-Grüter;
Ron Schaap; Jacob Vos en Emmy Vos-Post; overledenen familie Gerritsen
En we bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Frans Raven; Hilda Maria Waterschoot-Roeken; Titia Maria Mulders-van Langen
ZONDAG
12 april 2020

EERSTE PAASDAG
11.00 uur
Besloten eucharistieviering in de Thomaskerk
Deze viering is te volgen via een livestream op www.vitusblaricum.nl

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Peter van Halderen;
Gijs de Graaf en Elfriede de Graaf-Münch; Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver;
Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Rob Lauwers; Tinie Raven-van Laere; Kees Bakker
en Ida Bakker-Janssen; Riet Veenboer-Kramer; Josephus Maria Vos; Wilhelmina Maria Vos- de Klerk;
Jan Tjeerd Poolman Simons; Hendrika Johanna Poolman Simons-Grüter; Ron Schaap; Henk Fecken;
Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong; Verius Croonen; Pater Jos Croonen; Herman Rigter; Marinus van Dijk;
Gerardina Agatha van Dijk-Baartscheer en Olga van Dijk; Elbert Koppen en Riek Koppen-Wijnen; Overledenen
fam.Veenboer; Harry Boersen Annie Boersen-de Jong en overl. Fam. Boersen-de Jong; Gerard Adema en
overleden fam.Adema-Vos; overl.ouders Vos-Ruizendaal en voor Cor, Lammert en Theo; Jan de Gooijer;
Alida de Gooijer-de Graaf; Nellie Stalenhoef-de Gooijer; Jopie de Gooijer en Corrie de Gooijer; Nico Post;
Piet van den Bergh; Siet van den Bergh-Hilhorst; Neeltje de Graaf-Stalenhoef; Hendrik de Gooijer; Bob Anink;
Wilhelmina Klaver en Willy de Gooijer en Nico de Gooijer; Gerrit Lanphen; Pastor Pièrre van der Borgh
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:
Frans Raven; Hilda Maria Waterschoot-Roeken; Titia Maria Mulders-van Langen
MAANDAG
13 april 2020

TWEEDE PAASDAG
VERVALLEN

“Indien God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn?” (Rm. 8,31)
Een bemoedigend paaswoord van de pastoor
Wat is er mooier dan samen het paasfeest vieren na de veertigdagentijd? Dit jaar gaat dat helaas anders. Natuurlijk
zijn er de paasvieringen via livestream en natuurlijk probeert iedereen er op zijn manier iets van te maken, maar
een paasviering samen met onze medeparochianen zit er dit jaar niet in. Onze pastoor Fabril heeft daarom een
woord ter bemoediging geschreven voor alle parochianen. De brief is te lezen op de website en is ook in gedrukte
versie te vinden in de Mariakapel.
Bisdomblad Samen kerk digitaal
Het paasnummer van het bisdomblad Samen Kerk, verschijnt niet in papieren vorm zoals u bent gewend, maar in
een digitale versie. Op de website van onze parochie vindt u een link naar dit blad vol met artikelen zoals u
normaal kunt verwachten van de SamenKerkredactie: informatief, inspirerend, bemoedigend en actueel.

Livestreamvieringen
Nu we pasen niet samen in de kerk kunnen vieren zijn de pastores begonnen met livestreamvieringen. De viering
kan rechtstreeks worden meegemaakt, zodat we toch verbonden zijn met elkaar. Na de live-uitzending zijn de
vieringen nog een korte periode beschikbaar zijn via youtube, daarna worden ze verwijderd. Ook na pasen is het
de bedoeling vieringen via livestream uit te zenden. Op dit moment zijn data en tijden nog niet bekend. Houd de
website in de gaten!
Openingstijden Vituskerk
Er zijn momenteel geen vieringen in de Vituskerk. 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? Op Stille Zaterdag en tweede paasdag is de kerk gesloten
De Mariakapel is dagelijks geopend. Hier vindt u misboekjes, exemplaren van de Vitalia en overige informatie.
Voedselbank
Als u naar de kerk komt, denk dan ook eens aan de Voedselbank. Juist in deze tijd kunnen zij uw hulp extra
gebruiken. In de Mariakapel staat een krat waarin u uw spullen voor de voedselbank kunt achterlaten. Ook kunt u
een gift overmaken op NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken. De vrijwilligers en
afnemers van de Voedselbank zullen u dankbaar zijn.Voor meer informatie: www.voedselbankgooi.nl
Wereldwinkel tijdelijk gesloten
Om de maand staat de wereldwinkel bij ons in de parochie met originele cadeaus en heerlijke en eerlijke
levensmiddelen uit andere culturen. 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. Helaas heeft het bestuur van de Wereldwinkel Huizen moeten besluiten in verband
met de coronacrisis de deuren tijdelijk te sluiten. U kunt de wereldwinkel helpen uw bestelling door te mailen naar
info@wereldwinkelhuizen.nl). Bij besteding van een bedrag van 15 euro bezorgt de wereldwinkel de artikelen
graag in overleg bij u thuis. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de bekende heerlijke koffie in klein- en grootformaat,
verschillende theesoorten en allerlei soorten chocoladerepen. De wereldwinkel zou het echt enorm op prijs stellen
als u op deze manier een aantal boodschappen wilt doen. Heel, heel hartelijk dank.
Veertigdagenactie: ‘Met school meer toekomst’
De vastentijd is weer voorbij. Daarom vragen we nog een laatste keer uw aandacht voor de interkerkelijke 40dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes die dit jaar in het teken staat van onderwijs. Uitgebreide informatie over alle
projecten vindt u op folders achter in de kerk, op de website: www. 40-dagenaktie.nl en in de Zaaijer. Het
bankrekeningnummer is NL72 RABO 0334 9515 93.
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 (of via livestream).
Agenda:
Di
14 april
Do
16 april
Za
18 april
Do
23 april

20.00 uur

Locatieraad (online)
Vrijwilligersavond: UITGESTELD
Parochie-uitje: UITGESTELD
Parochie-avond: UITGESTELD

Bezinning
‘Het is de Heer.’ (Johannes 21,7) Daarin ligt voor mij de ervaring van de opstanding. Wanneer ik deze zin
midden onder mijn werk, tijdens vruchteloze besprekingen, aan mijn bureau, bij onoplosbare conflicten tegen
mezelf zeg, dan klaart de troosteloze morgen op, dan krijgt mijn leven van alledag een andere glans. Ik weet:
nu, midden onder mijn werk, is de opgestane Heer bij mij. Ik hoef niet in m’n eentje te ploeteren om eindelijk
iets te bereiken. De opgestane Heer geeft mij de hoop dat het leven lukt, ook al lijken veel dingen uitzichtloos.
Anselm Grün, Uit: Beelden van Jezus, Lannoo/Ten Have, 2002

Digitale nieuwsbrief
Sinds enkele weken wordt Vitalia digitaal verzonden naar bij ons bekende mailadressen van parochianen/
vrijwilligers. 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?

De redactie van Vitalia wenst u een Zalig Pasen
De volgende Vitalia (10) verschijnt op 18 april en deze loopt door tot 25 april 2020
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 15 april
Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek

