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MARTHA EN MARIA
Onze kerk viert op 29 juli de feestdag van
de Bijbelse zusters Martha en Maria en hun
broer Lazarus. Wie in Frankrijk het vissersstadje Saintes Maries-de-la Mer bezoekt, ziet
daar een kerk waarin deze drie heiligen die
hier als evangelieverkondigers zouden zijn
geland, worden vereerd. Over het al of niet
dubieuze historische gehalte van het verblijf
van deze mensen uit het Judese Bethanië in
Zuid-Frankrijk hebben we het hier verder
maar niet.
Het evangelieverhaal van hun feestdag is
dat van de opwekking van Lazarus uit de
dood door Jezus (Joh. 11). In dat verhaal
is Martha het toonbeeld van de gelovige.
Zij belijdt dat Jezus is de Christus die in de
wereld komen zou. Martha roept in geloofsvertrouwen haar zuster Maria naar het graf,
waar aan Lazarus het voorteken van ons
aller opstanding uit de dood zal worden
voltrokken.
Tot voor de meest recente liturgiehervorming in onze kerk in 1993 werd op de
feestdag van het ontslapen van Maria, de
Moeder des Heren (15 augustus), niet over
deze Maria van Nazareth gelezen, maar over
Maria van Bethanië, over het bezoek van
Jezus aan beide zusters (Lucas 10). Maria
lijkt daar nu het toonbeeld van de gelovige
te zijn. Zij zet zich als een geloofsleerlinge
aan de voeten van de Heer. Martha heeft
het daar te druk voor, zij wil haar gasten het
broodnodige voedsel voorzetten. Het ergert
Martha dat haar zus haar het werk laat
opknappen. Jezus reageert met te zeggen,

dat er maar één ding nodig is, luisteren naar
de woorden van God. ‘Maria heeft het goede
deel gekozen, dat haar niet zal ontnomen
worden.’ Omdat deze woorden zo pasten bij
de feestdag van Maria Hemelvaart werd dit
evangeliegedeelte over Maria van Bethanië
ergens in de vroege middeleeuwen op de
Moeder van de Heer toegepast. In onze
tijd is die lezing door de Lofzang van Maria
vervangen. Jammer, vind ik, want dat evangelie over die twee zussen is toch wel heel
bijzonder. Zijn Martha en Maria de tegenpolen in een mens? Er is een actief deel in
mij, dat gauw druk is en gehaast. Het moet
zich bezighouden met alle nuttige zaken van
het dagelijks leven, in kerk en maatschappij,
thuis en op het werk. Voor ik het weet sta-

ZOMERFEEST
Zomerfeestgangers 2016 herken je aan hun
stevige beenspieren: 354 traptreden hebben
ze genomen om boven op de OLV-toren
te kunnen staan. Het uitzicht over Amersfoort op 70 meter hoogte was prachtig. Een
rondje binnenstad, inclusief een lekker ijsje,
hoorde bij het middagprogramma van de
afsluiting van het catecheseseizoen. ‘s Morgens was iedereen al in de viering geweest.

Vergeving, daar ging het over. Een ‘leerling
van Jezus’, herkenbaar aan z’n kleding, vertelde wat hij meegemaakt had en zo werd
een en ander duidelijk. Tijdens de voorbeden werden briefjes, beschreven door de
kerkgangers, opgehangen aan de vergevingsboom, voor in de kerk. Inhoud en plezier
maakten het een mooie zomerfeestdag!

pelen taken en zorgen zich op. Er is ook een
contemplatief deel in mij, dat er ook naar
verlangt gekend te worden. Dat vraagt ook
om zijn tijd. Het is dan ontvankelijk voor
de stille stem in het hart, voor de woorden
van de Heer. Door eens rustig bij de Heer
te gaan zitten ontvangt mijn leven nieuwe
inspiratie en nieuwe inzichten.
Twee zusters, wat kunnen ze elkaar soms tot
ergernis zijn en wat hebben ze elkaar nodig.
Zonder de één kan de ander God niet
echt ontvangen. Ik hoop dat wij het goede
evenwicht weten te vinden tussen die twee
zussen in ons.
Wietse van der Velde, pastoor

UIT DE PAROCHIE
In de afgelopen weken verslechterde de
gezondheid van Henk Brouwer, de man
van Mariëtte Smits. Twee dagen na zijn
65e verjaardag ontving hij de zalving
van de zieken. Moge de Eeuwige, onze
God, zijn uitgang en ingang zegenen.
Op 11 mei overleed mevrouw Betty Korthals Altes-Kamerling, de echtgenote van
onze parochiaan Aleid Korthals. Haar
gezondheid was in haar laatste weken
snel achteruit gegaan. Gelukkig kon zij te
midden van de haren thuis sterven. Hoewel
zij een meelevend lid was van de Remonstrantse Gemeente, was het haar wens dat
de uitvaart in onze kerk zou plaatsvinden
en dat ik daarin naast haar predikant Peter
Korvers zou voorgaan. De begrafenis in
Amsterdam volgde volgens de oud-katholieke ritus. Dit oecumenisch samengaan van
twee verschillende christelijke tradities werd
door de familie en de aanwezige vrienden als
heel positief ervaren. Wij wensen Aleid en
zijn kinderen en kleinkinderen Gods troost
en kracht toe in deze moeilijke tijd waarin
zij het verlies van een bijzondere vrouw
en (groot)moeder moeten verwerken.

van Willem Barnard overhandigd. Dit boek
is een uitleg in de geheel eigen taal van Barnard over de eerste 17 hoofdstukken van het
Bijbelboek Handelingen, over hoe de jonge
kerk op stap gaat vanuit Jeruzalem naar
Athene, de wijde wereld in. Een beeld van
de kerk anno 2016, die het evangelie van
Christus mag en moet verkondigen in een
wereld die zo anders denkt, voelt en gelooft
dan de ons vertrouwde kerkelijke wereld.
Wij wensen pastoor Helen – zij is nu door
de aartsbisschop ook officieel benoemd tot
assisterend pastoor van Hilversum – Gods
zegen voor haar verdere werk als priester. Als
deken van het Kapittel heb ik namens de
aartsbisschop op 19 juni Helen als pastoor
van Leiden mogen installeren. Helen werkt
dus in beide parochies.
Gemeentevergadering
Als experiment hielden we op 29 mei de
gemeentevergadering op een zondag na
de kerkdienst. Besloten werd om dat in
het najaar nogmaals zo te doen en dan te
beslissen welke dag het meest geschikt is
voor een dergelijke vergadering.
Kerkbestuursvoorzitter Nienke Nieuwenhuizen lichtte het parochiebeleidsplan
2016-2019 toe. In samenhang daarmee
presenteerde Benne Holwerda de stand van
zaken met betrekking tot beheer en verbouw
van De Akker en de ideeën die er leven over
het toekomstige gebruik van ons parochiecentrum. Hierover ontstond een levendige
discussie, waarbij droom en realiteitszin om
de voorrang vochten.

Priester Helen
Zaterdag 21 mei was een belangrijke dag
in het leven van Helen Gaasbeek. Op die
dag werd zij door aartsbisschop Joris tot
priester gewijd. De aanwezigen waren onder
de indruk van de viering, de rijkdom van
de symbolen en de warme menselijkheid.
In onze parochie ging Helen op zondag 29
mei voor de eerste keer voor in de viering
van de eucharistie. Als aandenken werd haar
namens de parochie het boek Tot in Athene

Dankzij administrateur Mario Treffers
kregen wij goed inzicht in de stand van
zaken van de financiën van de parochie en
van de beide fondsen voor liturgie en diaconie.
Duidelijk werd dat van ons allen een
inspanning gevraagd zal worden om de
parochiefinanciën gezond te krijgen en dat
ons inkomsten- en uitgavenpatroon kritisch
bekeken moet worden.
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Het verslag van de gemeentevergadering
met daarbij een notitie van de synodaal is
voor parochianen verkrijgbaar via secretaris
Maghalie.
V&F
De Commissie Vastgoed en de Financiële
Commissie zijn onlangs op verzoek van het
kerkbestuur samengevoegd in de commissie
Vastgoed & Financiën. De reden is dat het
financiële beleid sterk verweven is met het
vastgoed van de parochie en andersom. De
vernieuwde commissie zet zich onder meer
in voor een verdere structurering van de
werkwijze en een meerjarenplanning van
het onderhoud aan de gebouwen.
Jan Nieuwenhuizen is door het kerkbestuur gevraagd de commissie te versterken
en we zijn erg blij dat Jan daartoe bereid
is. Met zijn jarenlange ervaring in de vastgoedwereld en het openbaar bestuur én zijn
kennis van de parochie is zijn inzet voor de
commissie zeer waardevol. In een van de
komende nummers van de Vitus zal meer
te lezen zijn over de commissie Vastgoed &
Financiën en haar leden.
Voorbeden
Eind mei werd met een aantal parochianen,
betrokken bij het doen van de voorbeden in
de zondagse vieringen nagedacht over hoe
wij daar vorm en inhoud aan geven. Zo
werd uitgebreid gesproken over de plaats en
de vorm van het gebed van de gelovigen in
de Goede Vrijdagviering.
Bart Sonnenschein en Dio van Maaren
zullen samen naar de traditionele tekst gaan
kijken en een poging doen om te komen tot
actualisering van dit naar inhoud zo rijke
gebed. Parochianen zullen benaderd worden
om het uitgedunde voorbiddersteam te versterken. Mocht u daarvoor belangstelling
hebben, dan kunt u zich voor inlichtingen
wenden tot lector Bart Sonnenschein.
Huisbezoeek
Dit schrijvende moet de laatste van de serie
groothuisbezoeken van dit seizoen nog
plaats vinden. De ervaringen zijn – qua
deelnemertal en gespreksinhoud - heel wisselend geweest. Toch vind ik het een goede
zaak om deze vorm van onderlinge ontmoeting van parochianen, die meer of minder
bij elkaar in de buurt leven, samen met de
pastoor te hebben. Daarom ben ik zeker van
plan de groothuisbezoeken in het komende
seizoen voort te zetten (heel Hilversum e.o.
is immers nog niet aan de beurt geweest).

Ik kan u al wel verklappen dat op één van
de avonden in mei een leuk initiatief is
geboren, waar een tweetal parochianes hun
schouders onder willen zetten en waarover
u direct na de vakantieperiode meer zult
horen.
Bijbels erfgoed
Samen met vier andere kerken in het centrum van Hilversum is in het kader van
religieus erfgoed onze kerk open op zaterdag
6 augustus van 13.00 tot 16.30 uur. Op die

PROGRAMMA
Openstelling en activiteiten in
de Grote kerk (Kerkbrink), OudKatholieke kerk Sint Vitus (Melkpad),
Leger des Heils (Nieuwe Doelenstraat),
Rooms-Katholieke kerk Sint Vitus
(Emmastraat) en Rooms-Katholieke
kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen (Naarderstraat).
Op zaterdag 18 juni en 6 augustus
2016 van 13.00-16.30 uur.

18
juni

In de deelnemende
kerken is een geïllustreerde
gids verkrijgbaar met 48
beschrijvingen van kerken,
synagogen, moskeeën,
wijdingsgebouwen en
begraafplaatsen.
Prijs € 1,50
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RELIGIEUS
ERFGOED
HILVERSUM
dag zijn IN
er een
drietal voorwerpen te zien
die nog uit de vijftiende eeuw dateren:
ons Mariabeeld uit ca. 1480, een manipel
(onderdeel van de priesterkleding) en een
boek uit 1494 uit onze parochiebibliotheek.
Inlichtingen bij VVV / Museum Hilversum
© 2016 Stichting en Werkgroep Kerkarchitectuur Hilversum | Design MVDBD.nl

Op het volle uur zullen er rondleidingen
worden gegeven met speciale aandacht
voor de gebrandschilderde ramen en schilderijen van Paul Determeijer. Een kleine
fototentoonstelling over honderd jaar parochieleven en korte orgelbespelingen maken
het programma compleet.

gelovigen die vanuit het hele land komen,
goed bereikbaar is.

THEOLOGIE

De start is op zondag 10 juli. Op de
gemeentevergadering is een oproep gedaan
om mee te doen met Vitus-parochianen die
beurtelings helpen op die zondagmiddagen.
Fijn, dat zich spontaan een aantal mensen
heeft aangemeld! Een verdere oproep wordt
hierbij gedaan. Inlichtingen over de precieze
data en uren en over het hoe en wat, kunt u
bij mij krijgen.

VOOR BELANGSTELLENDEN

Data voor in uw agenda
Op zaterdag 3 september wordt in ons
kerkcomplex een landelijke dag gehouden
over de vraag naar de roeping van de OudKatholieke Kerk en haar gelovigen in de
21e eeuw. Het belooft een bijzondere dag
met interessante bijdragen te worden. Deze
bijeenkomst is niet alleen voor pastores en
synodeleden bedoeld, maar voor iedereen
die in bovengenoemde vraag is geïnteresseerd. Aanmelden zal nodig zijn, houdt u
dus de aankondigingen in de gaten.
De startzondag wordt gehouden op zondag
11 september. Zet ook die datum alvast in
uw agenda, zodat wij met elkaar een goede
start van het komende kerkseizoen zullen
hebben.
U allen, of u nu ver weg gaat of thuis blijft,
wens ik een goede zomerperiode toe, een
tijd waarin u dingen achter u kunt laten en
energie opdoen voor het jaar dat voor ons
ligt.
Wietse van der Velde, pastoor

In het voorjaar van 2016 is er een cursus
gestart voor parochianen die wel eens
wat meer willen weten van theologie en
van waar onze kerk voor staat. Meteen
stroomden de aanmeldingen binnen. De
groep werd te groot om nog met elkaar in
gesprek te gaan. We moesten verschillende
mensen teleurstellen. Vandaar het besluit
om dezelfde cursus in het najaar te herhalen
met dezelfde docenten en dezelfde onderwerpen. Er staat een aantal mensen op de
lijst, maar er kunnen nog een paar mensen
aanschuiven.
Data, docenten en onderwerpen ziet u in
het onderstaand overzicht. Als plaats van
samenkomst denken we ook deze ronde aan
Utrecht, het ORKA lokaal vanwege de centrale ligging.
5 september: pastoor Joke Kolkman:
Het Oude Testament
19 september: dr. Peter- Ben Smit:
Het Nieuwe Testament
3 oktober: pastoor Harald Münch:
De Geloofsbelijdenis
17 oktober: dr. Mattijs Ploeger:
De Sacramenten
31 oktober: drs. Wietse van der Velde:
Kerkgeschiedenis
14 november: dr. Joris Vercammen:
Oud Katholieke Spiritualiteit
Opgeven voor de avonden kunt u zich bij:
Loes Berkhout. Tel.:06 519 47 896
(na 18.00 uur)
E-mail: berkhout.loes@gmail.com

Zomerkofﬁe
In de zomerperiode drinken we na de zondagse viering ons kopje koffie bijvoorkeur
in de pastorietuin. Mocht dat vanwege
bijvoorbeeld weersomstandigheden niet
mogelijk zijn, dan is er koffie in de pastorie
of in de hal van de kerk.
Gastvrij
Zoals u in de mei-Vitus heeft kunnen lezen
zetten wij onze kerkdeuren ook open voor
orthodoxe christenen uit Syrië. Met hun
priester Vader Basilios en hun kerkbestuur
is afgesproken dat we dat op proef voor een
drietal zondagmiddagen zullen doen om te
kijken hoe de kerkruimte voor hun manier
van vieren bevalt en of het Melkpad voor de

Via deze weg nodigen we jullie van harte
uit voor onze huwelijksinzegening op 15
oktober 2016.
De viering begint om 13.00 uur in onze
kerk aan het Melkpad.
Groetjes, Bart Bikker en Stephanie Moes.
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op de koelkast...

OKK St. Vitus - Rooster

van vie

OPEN KERK
(ZA. VOORAF)

ORGANIST

KOSTER

Pinksteren (9)

Benne

Gerard

Margreet

10-jul

Pinksteren 10

Dio

Jan H

Goos

17-jul

Pinksteren 11

Rita

Bob

Alice

24-jul

Pinksteren 12

Bart

Bart

Piet

31-jul

Pinksteren 13

Inge

Jan H

Maarten

7-aug

Pinksteren 14

Ingeborg

Gerard

Belinda

14-aug

Ontslapen H.
Maagd Maria

Inge

Bob

Margreet

21-aug

Pinksteren 16

Dio

Gerard

Goos

28-aug

Pinksteren 17

Bart

Bob

Alice

4-sep

Pinksteren 18

Rita

Bart

Piet

11-sep

Pinksteren 19

Dio

Jan H

Maarten

18-sep

Pinksteren 20

Elly

Bart

Belinda

25-sep

Pinksteren 21

Benne

Bob

Margreet

2-okt

Oogstviering

Inge

Gerard

Goos

9-okt

Pinksteren 23

Rita

Bob

Alice

16-okt

Pinksteren 24

Bart

Bart

Piet

23-okt

Pinksteren 25

Dio

Bob

Maarten

30-okt

Allerheiligen/
Allerzielen

Ingeborg

Gerard

Belinda

6-nov

Pinksteren 27

Benne

Bart

Margreet

13-nov

Pinksteren 28

Inge

Bob

Goos

20-nov

Verjaardag
Kerkwijding

Rita

Bob

Alice

27-nov

1e advent

Bart

Jan

Piet

4-dec

2e advent

Dio

Gerard

Maarten

11-dec

3e advent

Elly

Gerard

Belinda

18-dec

4e advent

Benne

Bart

Goos

24-dec

Kinderkerstnacht

17:00 u

24-dec

Kinderkerstnacht

19:00 u

-

Allen

24-dec

Kerstnacht

22:00u

Bob

Allen

25-dec

Eerste Kerstdag

Gerard

Alice

31-dec

Oudjaarsdag

vesper

Gerard

Piet

1-jan

Nieuwjaarsdag

eucharistie

Bart

-

DAG

FEEST

3-jul

BIJZONDERHEDEN

wierook

startzondag

wierook

wierook

Inge?

Rita?

8-jan

Bart

4

Margreet

eringen en inzet t/m
AFKONDIGING

08-01-2017

DEURWACHT MISDIENAARS

Voor

op de koelkast...

KK GROOT

KK KLEIN

KOFFIE

Nienke

Rita

Liam, Elin

Nienke

Amara/Yonne

-

Benne

Margreet

Amara, Anna B

Yvonne

Rachel

-

Inge

Hans

Liam, Elin

-

Amara/Yonne

-

Maghalie

Belinda

Marijn, Aaron

-

Alice

-

Margreet

Henny P.

Amara, Aaron

Inge

Dio

Bart, Anna G

-

Laurette

-

Nienke

Rita

Bart, Anna G

-

Jo

-

Inge

Margreet

Liam, Anna B

-

Annemarie

-

Maghalie

Hans

Marijn, Anna G

-

Rachel

-

Nienke

Belinda

Liam, Elin

Nienke

Herman

-

Benne

Henny P.

Iedereen

Yvonne

Yonne/Amara

Corrie, Janneke

Margreet

Dio

Amara, Aaron

Dominga

Susanne

Monique, Timo

Inge

Rita

Liam, Elin

Alice

Yonne/Amara

Piet, Annemarie

Maghalie

Margreet

-

Annemarie

Jo

Corrie, Janneke

Inge

Hans

-

Yvonne

Herman

Monique, Timo

Benne

Belinda

-

Rachel

Yonne/Amara

Marijke, Gery

Nienke

Henny P.

-

Nienke

Ingrid

Piet, Annemarie

Margreet

Dio

-

Yvonne

Susanne

Corrie, Janneke

Maghalie

Rita

-

Annemarie

Yonne/Amara

Monique, Timo

Benne

Margreet

-

Alice

Jo

Gery, Karen

Margreet

Hans

-

Dominga

Herman

Piet , Marijke

Inge

Belinda

-

Rachel

Yvonne

Corrie, Janneke

Nienke

Henny P.

-

Nienke

Yonne/Amara

Monique, Timo

Maghalie

Dio

-

Yvonne

Jo

Karen, Marijke

Margreet

Rita

-

Rachel

Susanne

Gery, Annemarie

-

kindkerst

-

-

-

-

-

kindkerst

-

-

-

-

Benne

Henny P.

-

-

-

-

Inge

Hans

-

Annemarie

-

Beheerder

-

-

-

-

-

Alice

-

-

Dominga

Yonne/Amara

Maghalie

Belinda

Yvonne
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EEN ZONDAGS OVERLEG

AED

Vierentwintig aanwezigen waren bij de voorjaarsgemeentevergadering. Een aantal anderen
had moeten afzeggen wegens vakantie of om andere redenen. Een fijne opkomst dus op
zondagochtend 29 mei! Reden om voor de najaarsgemeentevergadering nogmaals een
zondag-na-de-viering te plannen.
Kerkbestuursvoorzitter Nienke lichtte de zes pijlers van het beleidsplan toe: gemeenschapsopbouw, liturgie, pastoraat, interactie met de buurt, Vernieuwing/aansluiting bij
levensthema’s en financieel gezond. Er wordt gezocht naar naar balans in ambitie en mogelijke menskracht, en gestreefd naar stabilisering en daarna groei.
De toekomst van De Akker was een ander groot punt. Parochianen hebben hierover
gebrainstormd, de commissie Akker onderzocht mogelijkheden en bracht een advies uit
aan het kerkbestuur. De wens is dat De Akker nadrukkelijker betrokken wordt in de parochie-/kerkfunctie. De voorkeur heeft te gaan zoeken naar een beheerder, in dienst van de
parochie. Gesprekken met John Tabak over de overdracht van de zorg voor de Akker lopen
nog; John is gevraagd of hij de parochie tot eind 2016 nog wil helpen met de lopende zaken
in de Akker.
Naast een beheerder zouden er ook vrijwilligers beschikbaar moeten zijn voor de werkzaamheden in De Akker. Vanuit de vergadering werd onder andere de vraag gesteld hoe reëel het
is om voldoende vrijwilligers te mobiliseren? En dat voor langere termijn? Een deel van de
aanwezigen ziet een pachter als werkbare oplossing, anderen verwachten van een beheerder
meer de gewenste prioriteit voor parochie. Een en ander wordt nog nader bekeken en eind
zomer zal een beslissing over beheerder/pachter genomen moeten worden.
Om meer mensen te betrekken bij de parochie werd de suggestie gedaan om kerk en geloof
nadrukkelijker te presenteren bij diverse activiteiten. Ook zou goede informatie hieraan
kunnen bijdragen.
Synodaal Martien Camphuis liet een notitie doorgeven over de synode en nodigt geïnteresseerden uit de openbare vergaderingen, zoals de clusterbijeenkomst, mee te maken.
Een groot punt op de voorjaarsagenda zijn de inkomsten en uitgaven van de parochie.
De parochiejaarrekening 2015 laat zien dat er veel kosten zijn vanwege onderhoud aan de
gebouwen. De verhoogde heffing van de landelijke kerk is ook een stevige post en aan de
inkomstenkant worden de cijfers kleiner door onder andere een mindere opbrengst van
Kerkbalans en krimpen van subsidies. Er werden suggesties gedaan zoals een vrijwillige
bijdragepotje bij het koffiedrinken en het beter geschikt maken van de kerk voor verhuur.
We hopen een 100% pastoorsaanstelling te kunnen behouden.

Het moet u ook zijn opgevallen, dat groene
kastje aan de muur naast de zijdeur van de
kerk. Achter het glas van dat kastje is een
defibrillator (AED) zichtbaar, een apparaat
dat elektrische schokken geeft aan een hart
om weer een juist ritme te slaan.
Een apparaat dat in noodsituaties gebruikt
moet worden door mensen die weten ermee
om te gaan. In onze parochie kennen we een
aantal van die mensen, maar om ervoor te
zorgen dat er altijd iemand met die kennis
aanwezig is gaan de kosters plus nog enkele
andere parochianen in september op cursus
BHV (bedrijfshulpverlener) en AED.
Evenals er een brandblusapparaat in de kerk
hangt, ziet u dus nu ook dat groene kastje.
Hopelijk hangen ze daar lang ongebruikt.

BEZOEK

Na zondag 29 mei waarin priesters Gaasbeek en Van der Velde voorgingen, was er
de volgende zondag opnieuw een viering
met twee geestelijken: pastoor Van der Velde
werd geassisteerd door dr. Michelle Boomgaard.
Michelle is assisterend pastoor van de
St.Pauls’s Episcopal Church in Mount Lebanon Township in de Verenigde Staten. Twee
jaar geleden was Michelle in Nederland om
de Summerschoolcursus Oud-Katholiek te
volgen. Nu opnieuw in Nederland wilde ze
graag assisteren in een viering en had zij pastoor Van der Velde gebeld.
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TWEE VROME VROUWEN, TWEE RIJKE FONDSEN
Ook bij de laatstgehouden gemeentevergadering lagen er bij de financiële jaarstukken
van de parochie de verslagen van het
Johanna Alida de Jagerfonds en het Maria
Hillegonda van der Heijdenfonds. Vanuit
deze beide fondsen worden jaarlijks uitkeringen gedaan aan respectievelijk de eigen
parochie en de landelijke kerk. Maar wie
waren deze dames De Jager en Van der
Heijden en met welk doel lieten ze hun geld
na aan de Vitusparochie aan het Melkpad?
Voor ieder van de twee vrouwen is een
gedenksteen aangebracht in de muren van
de kerk. Behalve hun namen en data staat er
ook een Bijbeltekst op die verwijst naar het
doel van hun fonds.
De tekst uit Spreuken 28 tekent de bedoeling van Johanna Alida de Jager. Deze in
1876 geboren Hilversumse - overigens geen

familie van Rita Zwart-de Jager - had nog
bewust de oude kerk aan het Achterhof
meegemaakt. Zij is ongehuwd gebleven en
overleed op 29 juli 1943 na de ziekenzalving te hebben ontvangen in het toenmalige
Diakonessenhuis. Zij bleek niet alleen het
kerkbestuur tot haar executeur testamentair te hebben gemaakt, maar op een paar
legaten na de parochie tot universeel erfgenaam van een niet onaanzienlijk kapitaal
te hebben benoemd. Dit diende te worden
ondergebracht in een speciaal naar haar te
vernoemen fonds.
Uit de opbrengst van het kapitaal kan het
Hilversumse kerkbestuur naar vrij inzicht
beschikken ‘ten behoeve van arme parochianen en noodlijdende oud-katholieke
parochies’, waartoe een jaarlijkse uitkering
uit het fonds dient te worden gedaan. Regelmatig wordt vooral vanuit andere parochies
een beroep op dit fonds gedaan. Zo is er
bijgedragen in tekorten op parochiebegrotingen die met restauraties te maken hadden.
Om willekeur te voorkomen is afgesproken
dat een dergelijke aanvraag via het Colle-

giaal Bestuur van de landelijke kerk loopt,
waarna het Hilversums kerkbestuur beslist.
Maria Hillegonda van der Heijden, geboren
in 1891, stamde uit een oude boerenfamilie.
Zij is de oud-tante van onze parochiaan
Gert van der Heijden.
Boerderijen bestonden in Hilversum meestal
niet uit aaneengesloten stukken land. Her
en der werden naast de Meent, de gemeenschappelijke gronden van de Erfgooiers,
weilanden wijdverspreid rondom het dorp
gebruikt. Uit oude eigendomsaktes van
landerijen van de familie Van der Heijden,
die door Maria aan de parochie zijn nagelaten, kunnen we opmaken dat haar vader
Willem al in 1897 grond in Loosdrecht
had gekocht. In 1902 kocht hij een perceel hooiland in Eemnes, waaraan in 1906

nog een nieuw, niet aansluitend stuk werd
toegevoegd. Maar ook onder Blaricum lag
een stuk hooiland. Er was heel wat oneconomisch heen en weer geloop en gerij nodig
om in die jaren een Hilversumse boerderij
te runnen! Dat verhinderde overigens niet
dat deze tak van de familie Van der Heijden
zeer vermogend is geworden. Uit niets blijkt
dat de ongehuwd gebleven Maria gedurende
haar leven een baan heeft gehad, haar zuster
Johanna was echter voor haar huwelijk kantoorbediende. Toen Johanna na een kort
huwelijk in 1946 weduwe was geworden,
trok zij in bij haar zus Maria op de Albertus
Perkstraat.
Beide zussen waren van het type dat geen
kerkdienst oversloeg. Toen Maria in 1973
overleed bleek zij haar grote vermogen aan
de parochie te hebben nagelaten. Dit werd
ondergebracht in een fonds en bestemd
voor de instandhouding van de eredienst en
de gebouwen in Hilversum.
Een deel van de landerijen en een aantal
oude woningen in het centrum van Hilversum werden in de loop der jaren verkocht,
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maar voor een rendabeler belegging kocht
men in 1977 en 1987 een tweetal andere
huizen. Dat in 1975 ons parochiecentrum
De Akker kon worden gebouwd, was voor
een niet gering deel ook te danken aan de
erfenis van mevrouw Van der Heijden!
Uit de opbrengst van het vermogen wordt
er jaarlijks gereserveerd voor het onderhoud van de kerk. Ook werd in begin jaren
80 ten behoeve van de eredienst een 17e
eeuwse zilveren monstrans van de Paradijskerk te Rotterdam gekocht. De oude
monstrans van Hilversum was tijdens de
brand van 1958 verloren gegaan en door de
opbrengst van de verkoop van één van haar
drie monstransen kon de Paradijsparochie
dringend noodzakelijke reparaties aan haar
kerk betalen. Daarnaast werden vanuit het
fonds diverse schilderijen en oude meubels
van de parochie gerestaureerd en konden er

moderne liturgische gewaden worden aangeschaft.Ook werden er wel – hoewel niet
direct conform de doelstelling – incidentele
giften gedaan aan andere parochies, het pensioenfonds van de geestelijkheid en zelfs ten
behoeve van een computer voor de landelijke kerk!
Het Maria Hillegonda van der Heijdenfonds betekent een hele verlichting voor
de zware taak die het kerkbestuur heeft
om onze monumentale gebouwen aan het
Melkpad in stand te houden en het gaande
houden van de eredienst. De aan psalm 26
ontleende tekst op de gedenkplaat voor
Maria van der Heijden is dan ook geheel op
zijn plaats.
Beide fondsen – voor de diaconie en de
liturgie – helpen onze parochie om haar
opdracht als christelijke geloofsgemeenschap in 21e eeuw te vervullen. Daarvoor
mogen wij deze beide vrouwen dankbaar
zijn.
Wietse van der Velde

VIERINGEN

AGENDA

Vieringen op zondag beginnen om
10.00 uur, tenzij anders vermeld. In juli
en augustus vervallen op woensdag de
gesproken vieringen en de open kerk.

01 juli Glow bowlen voor misdienaars en 12+ers (19.00 uur)
10 juli Groep 30 +/- gaat wandelen (na viering/kofﬁe)
06 aug. Open kerk - architectuur

Bijzondere vieringen:
03 juli Dienst van handoplegging, zalving
en gebed
14 aug Ontslapen H. Maagd Maria

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

Extra collecte:
5 juli : Publiciteit
2 aug: Honoraria

Het is bijna zomervakantie en de kinderkerk heeft dan ook een beetje vakantie.
Ondanks dat er een paar weken geen echte kinderkerk is, kunnen de kinderen wel
elke zondag gezellig komen spelen of knutselen. Waarschijnlijk blijven we gewoon
in De Akker deze zomer. Bij mooi weer gaan we buiten wat leuks gaan doen.

COLOFON

ZOMERKINDERKERK

Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus graag
inleveren voor 6 augustus.
Pastores
Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
Noodnummer bij afwezigheid:
06 511 76 332 (M. Vos)
E-mail: pastoor@stvitus.nl
Assisterend pastoor Helen Gaasbeek
Tel: 06 - 36547237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com
Secretariaat kerkbestuur
Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036-841 6228
E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het project voetje voor voetje. We hebben
gelezen over Alim, een gewone jongen, net als onze kinderen, die houdt van voetballen
met zijn vrienden. Alim woonde in Syrië waar het fijn was, maar er kwam oorlog en het
was er niet veilig meer. Samen met zijn ouders is hij gevlucht. Ze moesten een lange reis
maken die gevaarlijk en onzeker was. Is er ergens een veilig plek? Ze gingen met een boot,
sliepen in een koud tentenkamp en woonde in meerdere opvangcentra. Gelukkig kwam er
een einde aan deze zware reis en kunnen ze nu veilig wonen in een huis in een nieuw land.
Het was goed voor de kinderen (en de leiding) om door de ogen van een ander kind te
zien wat er gebeurt als je vluchteling wordt. In ons gebed hebben we dit bij God gebracht.

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 de
pastoor.
Website
www.stvitus.nl

Op 10 juli hebben we onze laatste echte kinderkerk voor de vakantie. We gaan dan
waterspeelgoed maken van de sponzen die nog over zijn van het vastenproject. In het nieuwe
seizoen gaan we weer leuke dingen plannen. We merken tot onze vreugde dat
dat beloond wordt met veel kinderen in de kinderkerk. In ieder geval willen we in september/oktober een sponsorloop organiseren voor Vladimir, ons adoptie-kinderkerkkind.
U hoort weer van ons in het najaar.
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