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PERSPECTIEF: GEDACHTEN RONDOM
DE ZONDAGEN VAN DE VOLEINDING
Ooit was het gezang ‘Eens, als de bazuinen
klinken’ razend populair. Terwijl ik dit
schrijf viert de Joodse gemeenschap Rosj
Hasjana, hun nieuwjaarsdag. In de synagogen klinkt de sjofar, de ramshoorn. De
klank daarvan verbindt de Jood met de
schepping van mens en wereld.
Die rauwe klank uit de sjofar is óók een
oproep aan het Joodse volk om aan zijn roeping – te leven volgens de heilzame geboden
van God voor zijn volk – vast te houden tot
de voleinding van de wereld. Zowel Allerheiligen en Allerzielen, de zondag van de
voleinding als de eerste zondagen van de
Advent staan in het teken van de voleinding
van deze wereld en de doorbraak van een
nieuwe schepping, het koninkrijk van God.
Op de gedenkdag van Allerzielen spreekt
de apostel Paulus (1 Korintiërs 15, 50-58)
over de opstanding der doden, het voorbijgaan van deze vergankelijke wereld en de
doorbraak van een onvergankelijke nieuwe
toekomst voor mens en schepping. Hij
gebruikt daarbij het beeld van de laatste
bazuin die zal klinken om de verrijzenis aan
te kondigen. Dacht Paulus daarbij aan de
sjofar?
Het gezang ‘Eens, als de bazuinen klinken’
zal zeker in onze vieringen weerklinken.
Door het zingen ervan als een bazuinstoot
worden ook wij verbonden met aanvang en
doel, met schepping en voleinding.
In den beginne sprak God zijn woord: de
schepping ontstond. Bij de voleinding zal
God weer spreken: de nieuwe schepping
zal ontstaan. De doden zullen verrijzen, de
levenden zullen veranderen, zegt Paulus.
Hoe precies, wie zal het zeggen? Het beeld
zegt ons dat de doden en de levenden elkaar
weer zullen ontmoeten in het ene licht, dat
licht is God. En God zal dat licht over hen,
over ons doen opgaan.

Een groots perspectief. Moeilijk voor te
stellen. Duizenden mensen ontvluchten
dood en geweld en zoeken hun toevlucht in
Europa, in Hilversum. Wij ervaren daarbij
te leven in een wereld, waarin de machten
van kwaad, zonde en dood met elkaar een
verbond zijn aangegaan en de mensen in
hun greep houden.
Maar als wij ons die grote, nieuwe toekomst
niet kunnen indenken, dan mogen, ja,
moeten wij ons aan Jezus Christus toevertrouwen. Nu al. Want Hij heeft ons immers
in zijn leven, zijn woorden en daden, zijn
sterven en verrijzen laten zien dat God van

ons houdt. En dat Hij nieuw leven, een
nieuwe toekomst wil geven aan alle mensen.
Eens zal de laatste sjofar, de laatste bazuin
klinken over Jood en heiden. Wij worden
in deze maanden van het kerkelijk jaar
geroepen. Niet om al op die nieuwe toekomst vooruit te grijpen. Dat kan niet.
Maar wel om met die dag, die toekomst
rekening te houden. Nu al. Als wij dat doen
geeft dat een geweldig perspectief aan ons
alledaagse leven. Iedere dag opnieuw.
Wietse van der Velde, pastoor

ZONDAG 1 NOVEMBER: REQUIEM VAN FAURÉ
De eerste dagen van november staan in het
teken van Allerheiligen en Allerzielen. De
kerk is op zondag 1 november ook ‘s middags open, de eucharistieviering begint om
11.00 uur. Er is gelegenheid ter gedachtenis
een kaarsje aan te steken.
Aan het einde van de dag brengt het Vituskoor gedeelten uit het Requiem van Fauré
ten gehore. Nog éénmaal onder leiding
van Bart Klijnsmit, van wie wij op deze
dag officieel afscheid nemen als organist en
koorleider van de Hilversumse parochie.

Op maandag 2 november, de dag van Allerzielen, zal de kerk ‘s avonds open zijn van
19.00 - 20.30 uur met om 19.30 uur een
moment van gedachtenis.

UIT DE PAROCHIE AFSCHEID
Ons parochieblad heeft strikte inlevertijden
en mijn bijdrage moest dus geschreven
worden vóór mijn vakantie. Gelukkig vult
diaken Helen één en ander aan. Fijn om
te weten dat, wanneer je voor langere tijd
afwezig bent, er mensen klaar staan om je
te vervangen. Natuurlijk in de eerste plaats
Helen, maar ook priesters uit naburige
parochies.
Een speciaal woord van dank aan Nico
Schoorl. Hij is als emeritus-pastoor op veel
gebieden in en buiten onze kerk actief. En
hij is altijd bereid, wanneer er bij mijn afwezigheid een beroep op hem wordt gedaan.
Met Helen zijn goede en heldere afspraken
gemaakt over haar taken en verantwoordelijkheden. Eén van haar speerpunten is de
jongerencatechese. Daarnaast is zij ook op
andere terreinen werkzaam. Zo zal zij in
principe één keer per maand preken.

STEWARDSHIP
Onlangs is een aanvraag voor een stewardship door een parochiaan ingediend en gehonoreerd. Er wordt een bijdrage van 350 euro overgemaakt naar een hulpverleningsproject op
het Griekse eiland Lesbos. Teams van vrijwilligers helpen bij de eerste opvang van vluchtelingen. Lees ook lesvosvolunteers.com.

Helaas heeft onze organist en koorleider
Bart Klijnsmit met ingang van eind oktober
zijn ontslag uit beide functies gevraagd.
Deze beslissing moeten we respecteren,
maar ik weet dat velen zijn spel en zijn
muzikale creativiteit zullen missen. Op
zondag 1 november zullen we als parochie
afscheid van hem nemen.

De parochie steunt maximaal zes projecten per jaar met een eenmalige bijdrage. Parochianen
kunnen voorstellen voor een project indienen bij Maghalie. Zo’n project moet kleinschalig
zijn, ten goede komen aan mensen en het mag zowel in Nederland zijn als daarbuiten.

SCHOONMAAK IN NOVEMBER

Gelukkig verdwijnt hij niet uit het zicht.
Hij voelt zich met ons verbonden en heeft
toegezegd indien nodig en mogelijk ons van
dienst te willen zijn. Er wordt met spoed
gezocht naar een opvolger. In deze zoektocht en in het inwerken van de nieuwe man
of vrouw zal Bart meehelpen.

Elke week gaat de stofzuiger door de kerk, wordt de wc schoongemaakt en krijgt ook de
sacristie een schoonmaakbeurt. Naast dit regelmatig schoonmaken blijven nog taken liggen,
zoals het houtwerk in de was zetten, de groene kussentjes uitkloppen en de kandelaars ontdoen van kaarsvet. Eigenlijk best wel leuk werk als je dat samen met anderen doet.

Gelukkig zijn we tot die tijd niet zonder
organist(en). We mogen ons verheugen dat
Gerard de Ridder, Bart Sonnenschein en
Jan Hallebeek als zodanig ook hun beste
krachten geven.

VREUGDE, MOEITE
EN VERDRIET

OOGSTDIENST

Op 16 september waren Susanne Barelds en
Maarten Rosielle uit Almere een permanent
stralend bruidspaar. Zij kenden elkaar die
dag op de kop af tien jaar en hadden naar
hun trouwdag uitgekeken. In een feestelijk
viering - waarin een aantal familieleden hun
eigen taak had - herhaalden zij hun trouwbeloften en ontvingen zij de zegen over hun
huwelijk. Onze beste wensen voor de jaren
die voor jullie liggen!

Op 4 oktober vierden we de oogstdienst.
Emeritus-pastoor Jake Dejonge ging voor
en diaken Helen assisteerde en preekte. De
kerk en het altaar waren door de bloemengroep prachtig versierd en de fruitmandjes,
die na de viering als groet werden bezorgd
bij mede-parochianen, stonden daar heel
mooi bij. Een extra grote fruitschaal is
bezorgd op afdeling ‘De Linde’ van Gooizicht, waar Kees Giskes verblijft.

Kees Giskes is verhuisd binnen Gooizicht en heeft nu een eigen kamer.
Jo van Lemmen kampt sinds afgelopen zomer
met een hernia. Van harte sterkte gewenst.
Susan Bikker-Schaap heeft al enkele weken
ernstige pijnen waarvan de oorzaak nog
niet vastgesteld is. Zij heeft een optimistische natuur en hoopt dat de onderzoeken
een positief resultaat voor haar gezondheid
zullen hebben. Dat hopen wij met haar.

De viering stond in het teken van de dankbaarheid. Dankbaarheid als grondhouding
van waaruit je zelf weer kunt delen en
zaaien. Liturgie en diaconie horen bij elkaar
en vandaag werd dat heel concreet. Naar
aanleiding van ‘Praten met koffie’ was één
van de collectes bestemd voor Vluchtelingenwerk Midden Nederland. De opbrengst
was maar liefst €229,20!

Anne Schweitzer, tot voor kort gastlid van
onze parochie, is opgenomen in hospice Kajan
nu haar laatste levensfase is aangebroken.
We nemen haar op in onze voorbeden.
Tenslotte nog een bericht van overlijden.
Op 30 september is Nel Woudsma- Milet
de St. Aubin overleden. De uitvaart was op
7 oktober in Crematorium Den en Rust te
Bilthoven en werd geleid door priester Nico
Schoorl. We gedenken Nel en bidden voor
Frits Woudsma, familie en naasten.

MENSEN ONTHEEMD
EN ONDERWEG

12+ GROEP
Dit jaar is er een nieuwe groep in de Hilversumse parochie: de 12+groep. Tot voor
kort heette dit de 11+groep, maar die naam
voldeed niet meer. De jongeren die deel uitmaken van deze groep zijn allemaal 12 jaar
of ouder en gaan naar de middelbare school.
Tijd voor een naamsverandering dus!

Vluchtelingen zoeken in Europa hun toevlucht. Ook Hilversum maakt zich op om
een aantal van hen te ontvangen.
Op zondag 20 september praatten we
hierover tijdens Praten met koffie. Wij
deelden onze gevoelens: verbijstering over
wat er allemaal gebeurt, de noodzaak om
mensen aan voedsel, kleding en onderdak te
helpen, maar ook vragen en gevoelens van
onzekerheid. Ook werden concrete ideeën
aangedragen.
De Raad van Kerken van Hilversum sprak
op een pastoresbijeenkomst over deze uitdaging die op ons afkomt en op welke wijze
kerken en kerkmensen kunnen helpen.

De structuur van de groep is wel gelijk
gebleven. We komen bijeen (meestal) op de
tweede zondag van de maand na de eucharistieviering. De precieze data staan altijd op
de website en worden per e-mail gecommuniceerd.
Eén van de fruitmandjes van de oogstdienst
werd naar Kees Giskes gebracht.

Ik denk dat wij ons als parochianen van de
Sint Vitus aan het Melkpad hierbij mogen
laten leiden door de woorden die in één van
de glas-in-lood ramen van onze kerk staan.
Het zijn woorden van Jezus: ‘Wat gij voor
één van mijn geringste broeders gedaan
hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.’

Kees laat u heel hartelijk groeten en hij
bedankt allen voor de oogstgroet uit de
parochie en voor alle gebeden voor hemzelf
en voor Gerda.

Ik wens u allen een goede en gezegende tijd
toe.

Op 28 november kunt u weer vanaf 19.30
uur klaverjassen of proponeren in De Akker.
Na elke speelavond worden de behaalde
punten opgeteld en aan het einde van het
kaartseizoen zal de fel begeerde wisselbeker
worden uitgereikt.
Doe mee, neem familieleden en vrienden

Wietse van der Velde, pastoor
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Zo eens per kwartaal willen we een poetsdag in de kerk organiseren. Margreet Vos plant de
werkzaamheden in, zorgt voor poetsspullen en voor koffie. Zaterdag 14 november is zo’n
dag om eens lekker aan te pakken. U bent - via de zij-ingang - welkom vanaf 10.00 uur tot
17.00 uur. En een hele dag poetsen mag, maar hoeft niet. Wie een uur wil meehelpen is
net zo welkom. Vooraf opgeven bij Margreet is prettig in verband met de planning en de
hoeveelheid koffie. (vosvanbuuren@hetnet.nl of 06 5117 6332)

Op de eerste catechesebijeenkomst van dit
seizoen hebben de jongeren een afscheidscadeau gemaakt voor Mariëtte Smits: een
schaal met kaarsen (licht), kleurige bloemen
(leven), een vis (Ichtus), het kruis op een
kaart als symbolen. Mariëtte was blij met
deze verrassing.

DE KAARTAVONDEN ZIJN WEER VAN START GEGAAN
ook mee! De kaartavonden zullen plaatsvinden op de volgende zaterdagen: 28
november, 9 januari, 13 februari en 19
maart.
Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot Thiemo Bikker.
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We praten bij en bespreken daarna een
onderwerp met elkaar. Het jaarthema
“ik geloof…” zal hier ook een rode draad
vormen dit jaar. Ook is het mogelijk dat we
eens een film kijken met elkaar of een gast
uitnodigen. Een excursie behoort ook tot de
mogelijkheden.
De “harde kern” van de groep wordt
gevormd door zeven enthousiaste jongeren. De leiding is in handen van Lisa
de Ridder en mijzelf. Met z’n allen maken
we er een mooi jaar van! Mocht je per
ongeluk nog niet op de lijst staan, maar
wel graag meer willen weten over de
12+groep, neem dan contact met me op via
hajgaasbeek@gmail.com!
Helen Gaasbeek, diaken

VIERINGEN
Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur,
tenzij anders vermeld. Op woensdag is er een
gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.
Bijzondere vieringen
01 nov. Allerheiligen/Allerzielen (11.00 u)
01 nov. Allerzielenvesper (tijdstip volgt)
08 nov. Feestelijke eucharistieviering met
eerste communie van Job, Aaron
en Liam
29 nov. Eerste zondag van de Advent
Dienst van handoplegging
en gebed
Extra collecte
1 nov Unie van Utrecht

COLOFON

AGENDA
02 nov Kerk open ’s avonds vanwege Allerzielen
05 nov 30+ bijeenkomst, 20.0 uur
10 nov Leerhuis (2)
11 nov Sint-Maartenviering voor kinderen (ovb)
14 nov Schoonmaak kerk (10 – 17 uur)
15 nov Bijeenkomst 12+
15 nov Benefietconcert voor Artsen zonder Grenzen 15.00 uur
19 nov OKSC – Seniorenmiddag
22 nov Praten met koffie na de dienst (2)
28 nov Kaartavond (19.30 uur)
Elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur en elke donderdag in november
een stilteviering, aanvang 19.30 uur.

BENEFIETCONCERT VOOR ARTSEN ZONDER GRENZEN
IN DE OK SINT VITUS!

Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:
De kopij voor de volgende Vitus graag
inleveren voor 8 november.
Pastoor
Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
Noodnummer bij afwezigheid:
06 511 76 332 (M. Vos)
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Pastoraal werker:
Diaken Helen Gaasbeek
Tel: 06 - 36547237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com
Secretariaat kerkbestuur
Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036 841 62 28
E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl
Penningmeester
Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
Bankrekening:
NL45 INGB 0658444522
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum
Ophaaldienst
U wilt naar de kerk, maar heeft geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie
van Aartsen: 035 6859810
Website
www.stvitus.nl

In samenwerking met projectkoor Almere
organiseren we een benefietconcert op zondag
15 november van 15.00 tot 17.00 uur. De
opbrengst gaat naar Artsen zonder Grenzen.
Waarom een benefietconcert?
Omdat we iets willen doen als tegenwicht voor al die vreselijke verhalen die
we steeds maar weer horen. Over bootvluchtelingen en verdronken kinderen, de
situatie in Syrië en de zoveelste natuurramp. Met geld, maar niet alleen met
geld. Ook met onze tijd. Door samen te
zingen, te luisteren en te praten met elkaar.
Waarom Artsen zonder Grenzen?
Omdat Artsen zonder Grenzen daar
werkt waar de nood het hoogst is. Niet
alleen in Syrië, maar ook in Congo,
Jemen, Myanmar en Lesbos en dat doet
ongeacht ras, religie of overtuiging.
Wat gaan we doen?
Er is een afwisselend programma rond
het thema liefde en dood. Hanna Nolan
van Artsen zonder Grenzen zal vanuit
dit thema spreken over haar werk. Een
vertegenwoordiger van de Syrisch orthodoxe kerk zal een bijdrage leveren door
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te vertellen over de situatie in Syrië vanuit zijn (christelijke) perspectief op dit
thema. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door projectkoor Almere onder
leiding van dirigent Peter Rigter. Zij zingen
madrigalen en meer over liefde en dood.
Wat kost dat dan?
We vragen een vrijwillige bijdrage van
€7,50 per kaartje. Maar meer schenken
mag natuurlijk altijd! Blijf zondag 15
november niet thuis, maar kom ook (en
neem familie en vrienden mee)! Het wordt
interessant, mooi, indrukwekkend en
gezellig, maar alleen als u en jij er ook bent!
Vervoer
Mocht u hulp nodig hebben in het kader
van vervoer, laat dat dan even weten via
Nienke036@me.com. Dan proberen we iets
te regelen. En kunt u er zelf niet zijn, maar
wilt u het initiatief wel steunen dan kan dat
natuurlijk!
Kijk voor meer informatie:
http://www.actiezondergrenzen.nl/teams/
dood-liefde-en-meer
Het kerkbestuur

