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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 26 juni 2021

17.00 uur Eucharistieviering M. Palic

ZONDAG 27 juni 2021
13e zondag door het jaar

11.00 uur Eucharistieviering M. Palic
Zang: enkele leden Ceciliakoor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henk Fecken; Ella Bezuijen-Herbrink; Bert de Jong; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Pastor Pièrre van der Borgh; Rob Lauwers; jaargetijde Arie Jansen
Wij bidden uit dankbaarheid bij gelegenheid van de verjaardag van Joost Brugman.
Wij bidden uit dankbaarheid voor het 60-jarig priesterjubileum van pater van Wegen en pastoor Michi Costa.
Collecte: 1e eigen kerk, 2e Friersdale; speciale collecte i.v.m. 60 jarig priesterjubileum W. van Wegen
WOENSDAG 30 juni 2021

10.00 uur Eucharistieviering

VRIJDAG 2 juli 2021

10.00 uur Eucharistieviering

ZATERDAG 3 juli 2021

17.00 uur Eucharistieviering, M. Palic

ZONDAG 4 juli 2021
14e zondag door het jaar

11.00 uur Eucharistieviering M. Palic
Zang: enkele leden Ceciliakoor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Gerard-Tim-Calis; Sjaan Calis-Wiggerts;
Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver; Henk Galesloot; Nolda Galesloot-Veenboer;
Tinie Raven-van Laere; Frans Raven; Wim Limburg; Piet van den Bergh; Siet van den Bergh-Hilhorst;
Nico de Gooijer; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Piet Heerschop; Gerrit Lanphen; Jan van den Bergh;
jaargetijde Wil Machielse- van Middelaar
Collecte 1e eigen kerk, 2e Bisdom
WOENSDAG 7 juli 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 9 juli 2021

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 vrijdagochtend 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 de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, dan hopen
we dat u het collectegeld 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.
Friersdale speciale collecte i.v.m. 60 jarig priesterjubileum W. van Wegen (27 juni 2021)
In Huizen viert pater Van wegen vandaag zijn 60-jarig priesterjubileum. De collecte bij de viering in Huizen is
natuurlijk voor Frierdale, Zuid-Afrika, waar pater van Wegen zich jarenlang heeft ingezet voor de school en
iedereen en alles wat daaraan verbonden is. In Blaricum willen we ons graag hierbij aansluiten. Met uw bijdrage
aan deze extra collecte wil pater van Wegen de mensen van Friersdale trakteren op iets extra's vanwege zijn
jubileum. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK
Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Friersdale, jubileum pater Van Wegen.

Bisdom (4 juli 2021)
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom en daarom
vragen wij u ook maandelijks om een bijdrage. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor
de ondersteuning van de parochies bij hun werk. Wilt u bijdragen aan deze collecte? U kunt uw bijdrage
overmaken naar rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum
o.v.v. Bisdom.

Nieuws en mededelingen
Versoepelingen rond de vieringen en reserveren:
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte
van het kerkgebouw. Voor de Vituskerk houdt dit in dat er per viering maximaal 100 bezoekers welkom zijn.
Alleen voor vieringen waar meer dan dit aantal bezoekers verwacht wordt moet nog gereserveerd worden. Dit zal
meestal niet het geval zijn.
U bent vanaf heden weer zonder aanmelding vooraf welkom. We vragen u nog steeds bij aankomst uw handen te
desinfecteren en uw naam door te geven. Er liggen hiervoor lijsten in de kerk. Er is een gezondheidscheck, maar
u hoeft geen mondkapje meer te dragen. Er ligt weer een intentieboek achter in de kerk, maar u kunt uw intentie
ook nog steeds doorgeven aan het secretariaat. Er mogen weer meer dan 4 zangers zingen tijdens de viering, maar
helaas mag er door bezoekers nog steeds niet gezongen worden. Ook de communie zal nog steeds met een pincet
en hoestscherm worden uitgereikt. De collecte vindt nog steeds aan het einde van de viering plaats.
Voor vieringen waar meer mensen dan de maximale capaciteit van de kerk worden verwacht zullen we u wel
vragen vooraf te reserveren. U ontvangt dan ook een bevestiging als er nog plek is. Wanneer dit nodig is, leest u
dit in Vitalia.
Doordeweekse vieringen
Gedurende de zomervakantiemaanden juli en augustus zullen de vieringen in de Vituskerk op woensdag en
vrijdag gewoon doorgang vinden.
Slechtvalken
In de toren van de Vituskerk is een paartje
slechtvalken neergestreken. Ze hebben een
nest met drie jongen: twee mannetjes en een
vrouwtje. Bernd Schöne heeft er een foto van
gemaakt. U ziet hier de drie jongen (het
vrouwtje in het midden) en vader slechtvalk op
het puntje van het dak.

Jubilea
Pater Van Wegen 60 jaar priester
Op 25 juni is pater Wijnand van Wegen 60 jaar priester. Hij gaat voor in de viering in de Thomaskerk op zondag
27 juni en Vamos zal zingen. U kunt hem dan vast feliciteren, maar het echte feest gaan we volgend jaar vieren
als er weer meer mogelijk is. Als u pater Van Wegen een kaartje wilt sturen dan kan dat natuurlijk. Zijn adres is
Naardingerland 51, 1273 NG Huizen
Pastoor M. Costa 60 jaar priester
Op 29 juni viert pastoor Michi Costa zijn 60 jarig priesterjubileum. In de viering in Naarden op zondag 27 juni
zal dit worden herdacht. Bisschop Hendriks zal in deze viering voorgaan. Op een later tijdstip zal hier nog
feestelijk aandacht aan worden gegeven. Het adres van pastoor Costa: Marktstraat 1, 1411 CX Naarden
Agenda:
Maandag 28 juni
Zaterdag 10 juli
Zondag 11 juli

13.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Kerkschoonmaak
Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, C. Fabril

De volgende Vitalia (14) verschijnt op zaterdag 10 juli 2021. De intenties voor deze Vitalia kunnen worden
ingeleverd tot en met woensdag 7 juli 2021

