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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 23 januari 2021
ZONDAG 24 januari 2021
3e zondag door het jaar

17.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering, M. Palic
Eucharistieviering, C. Fabril
Zang: Enkele leden Ceciliakoor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Nico de Gooijer; Hendrik de Gooijer en Wilhelmina Klaver; Willy de Gooijer; Willem van der Hoeven;
Jan Rigter en zoon Lambert; Fam.van der Veen-Ter Weijde; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris;
Hans Brits en Bep Brits-de Jong; Gerard Adema en overleden familie Adema-Vos; Truus Puijk-Kuijer
Willem de Gooijer; Jaargetijde Janny de Gooijer-Arends; Jaargetijde Diny Schaapherder-Roest
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Johan Puijk; Jan van den Bergh; Vera Ottens-Swijnenberg
We bidden voor Ferenc Arian Boll die vanmiddag in deze kerk wordt gedoopt.
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
Materialen actie kerkbalans

WOENSDAG 27 januari 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 29 januari 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

ZATERDAG 30 januari 2021
ZONDAG 31 januari 2021
4e zondag door het jaar

17.00 uur
11.00 uur

Woord en communieviering, T.Hekkenberg
Woord en communieviering, T.Hekkenberg
Zang: enkele leden Ceciliakoor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Henk Fecken; Jan Rigter en zoon Lambert;
Kees Rigter; Sjaan Calis-Wiggerts; Wil Rigter-Goris; Wilhelmina Maria Vos- de Klerk; Willem van der Hoeven;
Truus Puijk-Kuijer; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Bep Brits-de Jong; Jaargetijde Hans Brits
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Johan Puijk; Jan van den Bergh; Vera Ottens-Swijnenberg
Collecte:

1e
2e

eigen kerk
Friersdale

WOENSDAG 3 februari 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 5 februari 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 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 voor 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.
Materialen actie Kerkbalans (24 januari 2021)
Van 16 t/m 30 januari wordt de jaarlijkse actie kerbalans georganiseerd. De collecte in dit weekend is bestemd
voor de materialen die nodig zijn om de actie kerkbalans onder de aandacht te brengen van de parochianen.
Folders, brieven, enveloppen, postzegels (voor parochianen buiten Blaricum) etc. etc. U kunt een bijdrage
overmaken naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. materiaal actie
kerkbalans.

Friersdale (31 januari 2021)
Het afgelopen jaar was voor iedereen een moeilijk jaar. Door de coronamaatregelen is het Koshuis in Friersdale
tijdelijk gesloten. Sommige kinderen zijn daarom opgenomen in een gastgezin. Medewerkers van de school
stellen voedselpakketten samen voor deze gastgezinnen. De kinderen in Friersdale kunnen onze hulp goed
gebruiken in deze tijd. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK
Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Friersdale.

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?
Concert Vituskerk
Ter ere van het 65-jarig organistenjubileum van Joost Brugman wordt er op 24 januari 2021 om 14.00 uur in de
Vituskerk een concert georganiseerd. Medewerkenden zijn sopraan Elma van den Dool en de organisten Wybe
Kooijmans, Bas Groenewoud en natuurlijk Joost Brugman zelf. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet
mogelijk het concert in de kerk bij te wonen, maar gelukkig kan dit wel via de livestream:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed
Actie Kerkbalans
Van 16 t/m 30 januari wordt de envelop voor de jaarlijkse actie Kerkbalans weer bij u thuisbezorgd. Ook dit jaar
rekenen wij op uw bijdrage. Deze zal worden gebruikt voor al het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in
nood, de steun bij ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten bij geboorte en huwelijk. Daarnaast
wordt uw bijdrage gebruikt voor onderhoud van kerk, kerkhof en pastorie en de gewone en bijzondere vieringen
door het jaar. Wij danken alle vrijwilligers die helpen bij het realiseren van deze actie zoals de vouwploeg en de
bezorgers!
Aardbeving Kroatië
Pastor Mikel Palic vraagt uw aandacht voor de aardbeving in zijn thuisland Kroatië. Deze aardbeving die op 29
december 2020 plaatsvond in Petrinja (in de buurt van Zagreb had een kracht van 6.4 op de schaal van Richter
(de krachtigste sinds 300 jaar) en was voelbaar in heel Kroatië en zelfs daarbuiten. Er zijn tien mensen overleden,
tientallen mensen raakten gewond en de stad Petrinja is half verwoest. Veel inwoners hebben hun huizen verloren,
en leven in angst, omdat er nog steeds bevingen zijn met een kracht van 3-4,5 op de schaal van Richter
Daar komt nog bij dat ook Kroatië te maken heeft met de coronapandemie. De burgers van Kroatië zetten zich in
om de schade te herstellen en de slachtoffers van de aardbeving te helpen. Verschillende landen hebben ook hun
hulp aangeboden. Wilt u ook een steentje bijdragen dan kunt u dat bijvoorbeeld doen via deze link:
https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/391/aardbeving-petrinja-en-sisak-kroatie/
Samen Kerk
Achter in de kerk ligt de nieuwe Samen Kerk. Neemt u vooral een exemplaar mee om thuis te lezen!
Misintenties
In verband met het ‘corona’-protocol ligt er momenteel geen intentieboek achter in de kerk. U kunt uw intenties
uiteraard wel gewoon bij het secretariaat opgeven.
Agenda:
Zaterdag 6 februari
Zondag 7 februari

17.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering, M. Palic
Eucharistieviering, M. Palic

De volgende Vitalia (3) verschijnt op 6 februari 2021.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 3 februari 2021

