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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
ZATERDAG 20 februari 2021
ZONDAG 21 februari 2021
1e zondag van de veertigdagentijd

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.

17.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering, A. Geria
Eucharistieviering, A. Geria met kindernevendienst
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; Verius Croonen; Pater Jos Croonen; Sjaan Calis-Wiggerts;
Louis van de Pol; Fam.van der Veen-Ter Weijde; Mechtild van Miltenburg-Gribling; Monique van Miltenburg;
Overl.fam. Gribling-Brom; Maarten Gribling; Overl.fam.van Miltenburg-van Leeuwen; Truus Puijk-Kuijer;
Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Rob Lauwers; Jan van den Bergh; jaargetijde Kees Calis; jaargetijde Wim Limburg
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Johan Puijk
Collecte: 1e
2e

eigen kerk
Bisdom

WOENSDAG 24 februari 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 26 februari 2021

10.00 uur
15.00 uur

Eucharistieviering
Kruisweg

ZATERDAG 27 februari 2021
ZONDAG 28 februari 2021
2e zondag van de veertigdagentijd

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:
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Verius Croonen; Sjaan Calis-Wiggerts; Truus Puijk-Kuijer;
Jan van den Bergh; Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Ouders Sala-Hillen;
Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Kees Rigter; jaargetijde Wil Rigter-Goris
Mien ter Weyden-Calis; jaargetijde Hendricus ter Weyden
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Johan Puijk
Collecte: 1e
2e

eigen kerk
Vastenactie

WOENSDAG 3 maart 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 6 maart 2021

10.00 uur
15.00 uur

Eucharistieviering
Kruisweg

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.
Bisdom (21 februari 2021)
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom. Dit
bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk.
Uw bijdrage is welkom op NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v.
bisdom.

Vastenactie (28 februari 2021)
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: ‘Bouwen aan een betere toekomst’. Zo wordt onder andere gevraagd om steun
voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal en een toiletgebouw voor een schooltje in Tanzania.
Uitgebreide informatie over alle projecten vindt u op folders achter in de kerk, op de website: www. 40dagenaktie.nl en in de Zaaijer, jaargang 8 nummer 2. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 73 INGB
0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. vastenactie.

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. Mocht er voor u geen plaats zijn: 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.
Terugkijken Aswoensdagviering
De livestream van de Aswoensdagviering kwam vanuit de Thomaskerk. Een opname van de viering vanuit de
Vituskerk kunt u wel terugkijken: kerkdienstgemist.nl/stations/2049/events/recording/161358564002049
Bidden kruisweg
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië,
Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren
wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan. In het bijzonder in deze tijd hebben
we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere
vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27
maart. Op Goede vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden, maar dan in beide kerken.
Koop een punt als je Friersdale wat gunt
Voor de zonnepanelen in Friersdale heeft de stichting Friersdale een smakelijke actie. Voor slechts € 7,50 kunt u
een hele frambozen cheesecake bestaande uit 14 voorgesneden stukken bestellen. Voor € 4,- kunt u een halve
taart bestellen. Maakt u hiervoor het juiste bedrag over naar rekeningnummer NL50 RABO 0315 9021 59 t.n.v
Stichting Friersdale Eemnes. Vermeld uw naam, adres en het gewenste aantal taarten. De bezorging is
coronaproof op zaterdag 27 februari. Graag het bedrag uiterlijk 25 februari overmaken. Voor informatie of grote
bestellingen kunt u contact opnemen met Sandra van Breen 06 38 191 282
Voorstellen eerste communicantjes
Op zondag 7 februari zijn de zes eerste communicantjes (Hugo, Leonie, Lucas, Noa, Fenna en Sara) tijdens een
familieviering in de Thomaskerk voorgesteld. Sara die er niet bij kon zijn werd met een foto geïntroduceerd. Op
zondag 18 april zullen deze kinderen hun eerste communie doen in de Vituskerk in Blaricum.
Wereldwinkel Click en collect
Al enige tijd heeft de Wereldwinkel haar deuren moeten sluiten vanwege de lockdown. Dat is vervelend voor al
die producenten in derde wereldlanden die onder meer afhankelijk zijn van de opbrengsten uit verkoop van fair
trade producten. De gevolgen van de pandemie slaan daar nog veel harder toe dan hier. De Wereldwinkel levert
met haar producten een bijdrage aan het omzien naar de onbekende medemens, maar dat komt nu natuurlijk
behoorlijk in het gedrang. Sinds 10 februari staat het kabinet toe dat niet-essentiële winkels online bestelde
artikelen aan de deur van de winkel mogen uitleveren. De Wereldwinkel biedt deze mogelijkheid nu ook. Op
www.wereldwinkelhuizen.nl vindt u een breed assortiment aan producten dat u per mail kunt bestellen en afhalen.
Agenda:
Maandag 22 februari
Donderdag 4 maart

13.30 uur
20.00 uur

Kerkschoonmaak
Parochiebestuur

Zaterdag 6 maart
Zondag 7 maart

17.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering, M. Palic
Eucharistieviering, M. Palic

De volgende Vitalia (5) verschijnt op 6 maart 2021.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 3 maart 2021

