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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 17 april 2021

17.00 uur

Eucharistieviering, A. Geria

11.00 uur

Eucharistieviering, A. Geria
Zang: gelegenheidsgroep uit Huizen

ZONDAG 18 april 2021
3e zondag van Pasen

1e communieviering

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;
Anna Gerardina Elisa Bosse-Meertens; Antonius Johannes Bosse en Fam.Bosse-Meertens;
Fam.van der Veen-Ter Weijde; Wim Limburg; Johan Puijk; Truus Puijk-Kuijer; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris;
Annie Boersen- de Jong en overl. Fam. Boersen-de Jong; Jaargetijde Harry Boersen
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Bep Rigter; Johanna Raven
voor parochianen, jong, oud, alleen of samen, koorlid of vrijwilliger, die in deze coronaperiode
eenzaamheid ervaren. Dat ze kracht mogen krijgen om deze periode door te komen.
Collecte: 1e eigen kerk, 2e Friersdale
WOENSDAG 21 april 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 23 april 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

ZATERDAG 24 april 2021

17.00 uur

Eucharistieviering, M. Palic

ZONDAG 25 april 2021
4e zondag van Pasen/Roepingenzondag

11.00 uur

Eucharistieviering, C. Fabril
Zang: enkele leden Ceciliakoor

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:
Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert;
Gerardus Bartholomeus Calis en Johanna Wilhelmina Calis-Vos; Gerard-Tim-Calis; Sjaan Calis-Wiggerts;
Louis van de Pol; Ouders Ter Weyden-Calis en Gerardus en Jan Ter Weyden; Johan Puijk; Truus Puijk-Kuijer;
Kees Rigter; Wil Rigter-Goris
We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn: Bep Rigter; Johanna Raven
Ook bidden wij voor parochianen, jong, oud, alleen of samen, koorlid of vrijwilliger, die in deze coronaperiode
eenzaamheid ervaren. Dat ze kracht mogen krijgen om deze periode door te komen.
Collecte: 1e eigen kerk, 2e Priesteropleiding van het bisdom
WOENSDAG 28 april 2021

10.00 uur

Eucharistieviering

VRIJDAG 29 april 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 (18 april 2021)
In Friersdale is men al een aantal jaar bezig met een project om de school minder afhankelijk te maken van de
stroomvoorziening door de nationale energiemaatschappij Eskom. De afgelopen jaren is er vaak (bijna dagelijks)
vanuit Eskom een power-shutdown van de elektra. Probeer eens te bedenken wat het betekent als je elke dag
zomaar twee uur geen elektra hebt? In 2018 zijn er zonnepanelen geplaatst bij de waterpomp en in 2019 bij de
school. Nu wordt er gewerkt aan de plaatsing van zonnepanelen voor het koshuis en wordt er overgeschakeld naar
LED-verlichting en zonneboilers. Wilt u Friersdale helpen bij de aanleg van zonnepanelen? U kunt uw bijdrage
overmaken naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Friersdale.
Priesteropleiding van het bisdom (25 april 2021)
De 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen wordt dit jaar gevierd op zondag 25 april 2021. In zijn boodschap voor
deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van
dromen. In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd
wordt op deze dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en
het religieuze leven.
In elk bisdom wordt op eigen wijze aandacht gevraagd voor Roepingenzondag. De collecte is op deze zondag
voor de priesteropleiding in ons bisdom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 73 INGB
0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Bisdom.

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.
Eerste communieviering zondag 18 april
Op zondag 18 april doen Hugo, Leonie, Lucas, Noa, Fenna en Sara uit de parochies van Blaricum en Huizen hun
eerste heilige communie in de Vituskerk in Blaricum.
Koningsdaggebak
Op Koningsdag gaat de stichting Friersdale samen met Pax Kinderhulp Eemnes gebak thuisbezorgen. De twee
goede doelen die al vaker samenwerkten hebben inmiddels ruim ervaring met het aan de man brengen van
lekkernijen. Naast de gebruikelijke oranje tompouces (4 stuks voor € 4,00) kun je heerlijke oliebollen (4 stuks
voor € 4,00) en appelbeignets (2 stuks voor € 4,00) bestellen, gebakken door de mensen van Pax Kinderhulp
Eemnes. U kunt t/m 21 april uw bestelling opgeven en vooruitbetalen via de site van Pax Kinderhulp Eemnes:
https://paxkinderhulpeemnes.nl/smulkraam/.
De werkgroepen doen hun uiterste best de bestellingen op Koningsdag vóór 10 uur bij je thuis te bezorgen. Het
gaat hier om een gezamenlijke actie van de Pax Kinderhulp Eemnes en de stichting Friersdale. De opbrengst van
deze verkoopactie zal gelijkelijk worden verdeeld over beide goede doelen.
Diefstal op kerkplein
Tijdens de paaswake is van twee elektrische fietsen die bij de kerk geparkeerd stonden een accu en een display
gestolen. Let dus op als u uw fiets bij de kerk neerzet tijdens een viering. Laat geen kostbaarheden in uw
fietstassen zitten en steek uw display als deze afneembaar is bij u.
Afwezigheid parochiesecetariaat
Op woensdag 21 april 2021 is het parochiesecretariaat gesloten.
Agenda:
Zaterdag 1 mei
Zondag 2 mei

17.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering, M. Palic
Eucharistieviering, M. Palic

De volgende Vitalia (9) verschijnt op zaterdag 1 mei 2021.
De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 28 april 2021

