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ALLERZIELEN
Al vele jaren wordt in onze parochie de
gedachtenis van alle overledenen – Allerzielen – gecombineerd met de viering van
Allerheiligen op de zondag die het dichtst
bij 1 en 2 november ligt. Deze viering
voldoet voor veel parochianen en familie
van overleden parochianen aan een
behoefte en die willen we dan ook graag
handhaven. Ook al vele jaren geeft ons
kerkkoor op de middag van die dag een
gedachtenisconcert. Daar is ook de gelegenheid tot het persoonlijk gedenken van
overledenen door het ritueel ontsteken
van kaarsen aan toegevoegd. Nieuw is dat
we op de eigenlijke dag van Allerzielen,
2 november, ruime gelegenheid willen
geven aan iedereen uit de parochie, de
buurt of uit het wijdere Hilversum om
hun doden te gedenken. Uitvaartverzorgers, rouwverwerkingsgroepen en anderen
hebben in de laatste jaren op Allerzielen
een aanbod om in allerlei vormen met
muziek, stilte, gedichten, lichtjes de overledenen te gedenken en om het eigen
verdriet te verwoorden. Als christenen
hebben wij het verhaal dat de namen van
onze doden gegrift zijn in de palm van
Gods hand en niet verloren zullen gaan,
dat zij gaan naar de oorsprong en de doel

van ons menselijk leven. Wij hebben het
verhaal van die Ene – Jezus Christus - die
dood is geweest en leeft en die ons mensen
wil laten delen in zijn eeuwig met en in
God zijn. In dat verhaal willen wij mensen
die moeten leven met het verlies van een
geliefde graag laten delen. Niet door hen

op die dag dat verhaal op te dringen, maar
hen de gelegenheid te geven om als ze dat
willen er (opnieuw) kennis mee te maken
of hun eenvoudigweg de ruimte geven
om in een religieuze, kerkelijke omgeving
hun gevoelens een plek te geven

COÖRDINATIECOMMISSIE LITURGIE GAAT ANDERS WERKEN
Sinds vele jaren kent onze parochie een
coördinatiecommissie voor de liturgie.
Tot op heden had de commissie vooral tot
taak om de afgelopen bijzondere vieringen
– zoals die in de Goede Week en de oogstdienst – te evalueren. De goede dingen
van die vieringen konden dan opnieuw
worden gedaan, waren er elementen die
niet overkwamen of die zelfs niet liepen,
dan werden die voor een volgende keer
verbeterd of weggelaten. Suggesties voor
komende vieringen werden wel gedaan
en kregen al of niet een plaats, maar
de inhoudelijke voorbereiding kwam
in de praktijk vaak op één van de pastores neer. In een goed overleg tussen
kerkbestuur en commissie is gekeken of

bepaalde vieringen in een kleine werkgroep samengesteld uit leden van de
commissie – mogelijk uitgebreid met een
andere parochiaan - meer inhoudelijk
zouden kunnen worden voorbereid. De
commissie is na enige aarzeling het avontuur aangegaan. In september werden op
deze manier de oogstdienst, de vieringen
rondom Allerzielen en de meditatieve
gebedsdiensten in advent en de veertigdagentijd voorbereid. De ervaringen
zijn op dit moment ronduit positief te
noemen door de uitdagingen die het stelt
aan de leden tot reflectie op karakter en
inhoud van de diensten en het zoeken
naar creativiteit, vernieuwing en verdieping binnen het kader van de liturgie van
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onze Oud-Katholieke Kerk. Leden van de
commissie zijn op dit moment: de beide
pastores, de cantor-organist Bob van der
Linde, Iris Krom namens het kerkkoor,
Laurette van Geene en Aad Vrijenhoek.
In het afgelopen jaar – tijdens de inwerkperiode van Bob - deed ook onze organist
Gerard de Ridder mee, waarvoor onze
dank. De voorstellen van de werkgroepen
worden in de algemene vergadering van
de commissie gepresenteerd en al of niet
vastgesteld. Door het feit dat één van de
pastores altijd lid is van een werkgroep,
is de eigen verantwoordelijkheid van de
pastoor voor de eredienst van de parochie
gewaarborgd.

UIT DE PAROCHIE

VAN HET KERKBESTUUR

UIT DE PAROCHIE

Wel-en-wee

Op een tweetal zaterdagen in september hebben de kostersgroep,
de pastoor en de lector deel genomen aan een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV), waardoor zij nu gekwalificeerd (want zij zijn
geslaagd!) eerste hulp bij ongevallen en bij brand te kunnen verlenen. Hopelijk zal dit nooit nodig zijn, maar het is goed dat in
een publieke ruimte als ons kerkgebouw daartoe opgeleide mensen
aanwezig zijn.

Op 28 september overleed in de leeftijd van 94 jaar mevrouw Truus
Simonis-van der Steen. Gedurende haar leven waren zij en haar
man talloze keren verhuisd en uiteindelijk in Baarn weer binnen
de Hilversumse parochiegrenzen terechtgekomen. De laatste jaren
werd haar wereld erg klein. Het overlijden van haar pleegdochter
Corrie had haar aangegrepen en haar bewegingsvrijheid verminderde sterk doordat haar gezichtsvermogen slecht was geworden.
Dankzij Chris van den Enden kon zij tot 2013 nog regelmatig
in de kerk komen. Daarna ontving Truus thuis de communie.
Afgelopen zomer was ze dermate verzwakt dat opname in Tergooi nodig was. Ondanks haar aanvankelijke optimisme was een
terugkeer naar huis niet meer mogelijk. Wij mogen vertrouwen
dat Truus, die op aarde zoveel woningen heeft gehad, nu is thuisgekomen ‘in het Vaderhuis, waar de vele woningen zijn, waar voor
allen die in U geloven een plaats is bereid’, zoals het slotgebed van
de uitvaartmis zegt. Een dienst van Schrift en Gebed ter uitvaart
vond plaats op donderdag 6 oktober in het crematorium Den en
Rust te Bilthoven.

Vieringen

Zondag 20 november is in de eucharistieviering waarin ik samen
met onze oud-pastoor Jake Dejonge zal voorgaan, weer gelegenheid voor persoonlijke voorbede, handoplegging of zalving met
ziekenolie.
En graag attendeer ik u op de gesproken eucharistieviering die
iedere woensdag - voorafgaande aan de open kerk voor gebed en
gesprek - om 9.45 uur aan het Willibrordaltaar in de kerk wordt
gehouden. Na de viering wordt er in de pastorie of in de keuken
van de kerk koffie gedronken. Een kleine groep waardeert en
draagt deze vieringen. Maar het is de laatste tijd voorgekomen
dat door ziekte en/of vakantie er niemand aanwezig was. Kortom,
deze vieringen zijn kwetsbaar. Het is, denk ik, belangrijk en goed
dat er naast de zondagse eucharistieviering op andere momenten
in de week liturgische vieringen in onze kerk zijn. Deze viering van
een klein half uur met momenten van stilte wordt juist door zijn
directheid, eenvoud en intensiteit gewaardeerd. Het zou bijzonder
jammer zijn als deze viering in onze parochie zou verdwijnen en
daarom nodig ik u graag uit om op woensdagmorgen bij ons aan
te sluiten.

Medio september eindigde de reeks bestralingen tegen de kanker
die diaken Jacques Brian moest ondergaan. Aanvankelijk verliepen
die zonder complicaties, maar helaas gaven ze op het einde allerlei
vervelende bijverschijnselen. Wat het uiteindelijke resultaat van de
behandelingen is, kan nu nog niet worden gezegd. Jacques en zijn
vrouw Bep vertrouwen zich toe aan de zorg en de liefde van God,
die ze in hun leven steeds hebben mogen ervaren.

Marieke Ridder

Op de kerkbestuursvergadering van begin september deelde Inge
van Maaren mee dat zij vanaf begin oktober haar taak als lid van
het kerkbestuur wil gaan neerleggen. Zij heeft het gevoel dat er
met het oog op de huidige situatie van en de toekomstige ontwikkelingen in de parochie door het kerkbestuur wel van alles
wordt onderzocht, bedacht en voorgesteld, dat op een aantal terreinen wel het één en ander gebeurt en wordt ondernomen, maar
zij ziet daarmee niet de door haar gewenste verandering in het
grote geheel. Dat frustreert haar omdat zij het gevoel heeft dat
daardoor kansen worden gemist. Zij overwoog dat haar inbreng
in dit alles ontoereikend is of niet aansluit bij die van de andere
leden van het kerkbestuur en kwam tot de conclusie dat zij niet
achter deze werkwijze van het bestuur kan staan en daarom haar
taak in het kerkbestuur wil neerleggen.

geren van 8 tot 12 jaar. In overleg met de ouders is besloten het
hele format van deze vorm van catechese te veranderen. In plaats
van op zaterdagmiddag zal de catechese nu één keer per maand
op zondag na de eucharistieviering van 11.45 tot max. 13.00 uur
plaatsvinden. De inhoud zal zich vooral richten op het ingroeien
in de liturgie en het leven van de Oud-Katholieke Kerk. Ik kan
hier al meedelen dat als afsluiting van het leringseizoen van de
jongeren van 7 tot 15 jaar in het aartsbisdom onze parochie op
zondag 25 juni de gastparochie zal zijn voor het zomerfeest.
Ook inmiddels in voorbereiding, in samenwerking met de
Regenboogkerk: de kinderkerstnacht en de programmering van
de films in de veertigdagentijd in Filmtheater Hilversum.

Het kerkbestuur respecteert dit besluit van Inge, dat natuurlijk
ook tot nadenken over haar kritiekpunten en tot gesprek aanleiding heeft gegeven. In het kerkbestuur had Inge een heel eigen
inbreng door haar gedrevenheid en door haar creatieve ideeën
op velerlei gebied, ook al werden die niet altijd door de anderen
gedeeld. Haar notulen en – zeker de lijst met afspraken aan het
slot – hielden ons bij de les. Een grote dank aan Inge voor haar
inzet en betrokkenheid, waarvan we hopen en verwachten dat
die op andere terreinen binnen onze parochie zicht- en voelbaar
zullen blijven.
Gelukkig heeft het kerkbestuur inmiddels al een andere kandidaat voor de ontstane vacature gevonden. Mevrouw Martien
Camphuis heeft zich hiertoe bereid verklaard. Dit is als u dit leest
inmiddels aan de parochie bekend gemaakt en de voordracht tot
benoeming is aan de aartsbisschop verzonden.

Meditatieve vieringen

Oud-parochiane Marieke Ridder – momenteel één van de assisterende pastoors van de parochie Amsterdam – is per 1 september
begonnen aan haar nieuwe hoofdtaak als geestelijk verzorger aan
het ziekenhuis Tergooi (locatie Hilversum). Wij wensen haar
daarbij alle goeds.

De voorbereidingsgroep onder leiding van pastoor Helen heeft
zich bezonnen op de vorm en inhoud van de stiltevieringen in
de advent en de veertigdagentijd. Gedurende zes weken voor
Kerstmis zullen deze diensten op donderdagvond om 19.30 uur in
de kerk worden gehouden. De vorm van iedere dienst is in grote
lijnen gelijk, maar ieder van de leden van de voorbereidingsgroep
zal in de dienst die onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt
eigen accenten mogen leggen.

Bart Sonnenschein

Op zondag 2 oktober werd in de eucharistieviering aandacht
gegeven aan het feit dat Bart Sonnenschein sinds 25 jaar als lector
in onze parochie actief is. Dank voor zijn inzet op het gebied van
de coördinatie en training van lezers en voorbidders en voor zijn
regelmatig voorgaan in diensten van Schriftlezing en Gebed.

Catechese en voorbereidingen

Eerder schreef ik over Lering & Vermaak, de catechese voor jon-

Wietse van der Velde

Vredespaal

In Hilversum worden in de vredesweek geen oecumenische
vieringen gehouden. Wel wordt er sinds een paar jaren in verbondenheid met de Raad van Kerken Hilversum in die week een
Vredespaal uitgereikt aan iemand uit de Hilversumse samenleving, die voor vrede en verbondenheid tussen mensen in onze
plaats zorgt. Dit jaar werd de paal – met daarop in vier talen
de woorden ‘Vrede op aarde aan mensen van goede wil’ – uitgereikt aan mevrouw Tukkie Tuk, die als sociaal buurtwerker in
Hilversum-Oost zich voor verbinding tussen mensen en hulp aan
mensen in nood inzet.
Een hartelijke groet aan u allen,
Wietse van der Velde, pastoor

POETSEN!
Wie wil helpen om het zilver- en koperwerk te poetsen is van
harte welkom op woensdagmiddag 23 november (aanvang 14.30
uur) en/of op zaterdagmiddag 26 november (aanvang 13.30
uur). U kunt zich hiervoor opgeven bij Margreet Vos-van Buuren
of Ingeborg Hendriks.
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Oogstdienst
3

COLLECTES

VAN DE KINDERKERK
Al duurt het nog wel even, we zijn al druk aan het nadenken over
het adventsproject en we hebben al veel leuke ideeën. Tot die tijd
horen jullie natuurlijk elke zondag een mooi verhaal en is er een
leuke knutsel om te maken.

De opbrengst van de schaalcollecten in de maand juni was
€ 170,75, in juli € 355,00 en in augustus € 202,52. Voor de
extra deurcollectes werd in die maanden respectievelijk gegeven: €
14,90 (kerkopbouw), € 39,90 (publiciteit) en € 33,05 (honoraria).

Yvonne en Rachel

Penningmeester Margreet Vos-van Buuren
(nog in functie tot juli volgend jaar).

BEDRIJFSHULPVERLENERS
bestrijden, ontruimen en alles wat daar bij komt kijken. We
hebben de kerk eens van een geheel andere kant en met andere
ogen bekeken. Zo weten we nu dat er onder de kerk nog bijna
net zoveel ruimte beschikbaar is, maar dat er nog wel een behoorlijke opruimactie nodig is om deze ruimtes ook beter te kunnen
gebruiken waarvoor ze voor bedoeld zijn. Wat zeker het vertellen
waard is, is het feit dat iedereen slaagde voor het BHV diploma
en ook inzetbaar is, indien het nodig mocht zijn, wat we natuurlijk niet hopen. Sinds oktober 2016 zijn de volgende mensen lid
van de BHV-ploeg binnen de kerk: Annemarie de Vries, Wietse
van der Velde, Bart Sonnenschein, Alice Parmentier, Margreet
Vos, Piet van Vledder, Maarten van Stokkum, Belinda Lambert
en Goos Boersma.

Op twee zaterdagen in september hebben de kosters, de pastoor,
de lector en een koorlid deelgenomen aan een BHV(bedrijfshulpverlening)cursus. Zoals al eerder was opgevallen, is er in de kerk
een AED aanwezig, in dat mooie groene kastje bij de zij-ingang.
Om hiermee om te kunnen gaan zijn de eerder genoemde mensen
op verzoek van het kerkbestuur naar de cursus geweest. Onder
deskundige leiding werden theorie en praktijk onderwezen.
Eigenlijk best wel een beetje raar, een kerk waar iedere zondag
mensen samenkomen, maar bij nood geen mensen om in te
grijpen en hulp te verlenen. Natuurlijk zijn er altijd wel mensen
in de kerk die hulp kunnen bieden, maar een koster die van niets
weet is eigenlijk not done. Op de eerste zaterdag werd getraind
in levensreddende eerste handelingen, eigenlijk reanimeren en
pleisters plakken om het simpel te zeggen. Maar ja, dat eerste
klinkt mooier. De tweede zaterdag stond in het teken van brand

Goos Boersma

BIJ EEN JUBILEUM
Dit jaar was 1 oktober voor mij een bijzondere dag; mijn 65e
verjaardag mocht ik vieren met Anita, mijn kinderen en kleinkinderen, 35 jaar ben ik psychiater en ik vierde met de parochie dat ik
25 jaar lector ben. Ik wil de parochie dan ook hartelijk danken voor
het in mij gestelde vertrouwen en met de parochie de verschillende
kerkbesturen, pastores en twee bisschoppen onder wie ik deze 25
jaar heb mogen dienen. Ook wil ik de lectoren bedanken met wie
ik een tijd heb mogen samenwerken: Inge van Maaren, Marijke
Schoorl en Anita. Van de pastores met wie ik heb mogen samenwerken wil ik speciaal noemen Jake Dejonge, omdat ik met hem
het nauwst heb samengewerkt en het meeste heb mogen doen. Jake
verstond de kunst om ambt en leek met elkaar te verbinden. In het
kerkboek staat bij de installatie van een lector dat wij allen tezamen
en ieder afzonderlijk tot dienst zijn geroepen, er is verscheidenheid van genadegaven, maar er is slechts één Geest; er zijn allerlei
soorten werk, maar er is één God die alles in allen tot stand brengt.
Ik ben dan ook dankbaar voor de groep voorbidders en lezers die
in onze parochie het lectoraat mede gestalte hebben gegeven, wat
de voorbidders betreft is dit uniek in oud-katholiek Nederland.
Naast het lectoraat ben ik tevens een nieuw oecumenisch project
aan het opstarten in Hilversum, dat het volgend jaar gestalte mag
krijgen en waarvan u nog zal horen. Tevens mag ik als lid van het
dagelijks bestuur van het OJEC (Overlegorgaan tussen Joden en
Christenen) mijn steentje bijdragen. Wat dat laatste betreft is
het ook bijzonder dat vandaag 2 oktober in de Protestantse Kerk
Nederland de jaarlijkse Israëlzondag wordt gevierd.
Het lectoraat heb ik altijd met hart en ziel gedaan en zal dit blijven
doen zolang mij dit gegeven wordt. De liefde voor Gods Woord is
bij mij alleen maar toegenomen. Hoe overweldigend zijn niet de
beloften die God ons gegeven heeft! En wat een voorrecht is het
in de voorbede God vrijmoedig te vragen om wat Hij ons heeft
toegezegd. Het voorgaan in een dienst van schriftlezing en gebed
en het assisteren in het uitreiken van de communie zijn voor mij
bijzondere momenten om het heil van God te mogen verkondigen
en uit te delen. Ik heb nog een wens. Het zou fijn zijn als er een
tweede lector in onze parochie zou komen en ik hoop dat God
iemand daartoe zal roepen. Ik kan het van harte aanbevelen. Nogmaals iedereen dank en God de eer!
Bart Sonnenschein, uitgesproken naar aanleiding van het 25-jarig
jubileum als lector in de parochie Hilversum op 2 oktober 2016.

SYNODE
Parochianen worden van harte uitgenodigd om - op de publieke tribune
- aanwezig te zijn bij de negentigste zitting
van de Synode op zaterdag 19 november
aanstaande, in De Akker. De vergadering
begint om 9.30 uur en zal rond 17.00 uur
sluiten.
Op de agenda staan onder andere het
verslag van het Collegiaal Bestuur,
een presentatie over Actie Kerkbalans,
een presentatie van broeder Johannes
(Gemeenschap van de Goede Herder)
over een project in Calais en ds Klaas
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Henk Ubels (hoofdkrijgsmachtpredikant) zal vertellen over bouwen aan vrede.
Om 12.30 uur is een ieder welkom bij de
eucharistieviering. Na de lunch wordt
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verder vergaderd over de heffingssystematiek, financieel verslag en begroting.
Afsluitend onderwerp zal zijn het afscheid
van de leden van het Pensioenfonds.

AGENDA
30 okt.
01 nov.
02 nov.
13 nov
14 nov.
16 nov.
19 nov.
20 nov.
22 nov.
23 nov.
26 nov.

VIERINGEN

Allerzielenconcert, 16.30 uur
Kerkbestuur
Open kerk Allerzielen, vanaf 10.30 uur
12+, 11.45 uur
Leerhuis
Koor: oefenen carols
Synode
Lering en Vermaak
Augustinuskring, 20.00 uur
Poetsen
Poetsen

Vieringen op zondag beginnen om
10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op de
woensdagen is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.

Bijzondere vieringen:
30 okt.		
19 nov.
		
20 nov.
		
27 nov.

Allerheiligen/Allerzielen
Eucharistieviering Synode,
12.30 uur
Dienst van handoplegging,
zalving en gebed
Eerste zondag van de advent

Extra collecte:
06 nov.

Unie van Utrecht

En natuurlijk: elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

COLOFON
Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus graag
inleveren voor 6 november.

Pastores

EXTRA COLLECTE
In alle lidkerken van de Unie van Utrecht wordt deze maand een collecte gehouden om
het werk van de Unie mogelijk te maken. Naast het functioneren van de Internationale
Bisschoppen Conferentie, de internationale oecumenische dialogen met andere kerken, is
er ook geld nodig voor het opbouwen van de zogenaamde delegaatsgebieden. Willen de
oud-katholieke kerken ook internationaal betekenis hebben en houden, dan is uw steun
onontbeerlijk. Alvast veel dank voor uw bijdrage in de extra collecte van november.
De bisschoppen

Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl
Assisterend pastoor Helen Gaasbeek
Tel: 06 - 36547237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com

Noodnummer bij afwezigheid:
06 511 76 332 (M. Vos)

Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036-841 6228
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
de pastoor.

Website: www.stvitus.nl

SINT NICOLAAS
Gelezen in het parochieblad van de
Utrechtse parochie: Cultuur- en muziekdocent Jan van Ramhorst geeft op
zaterdagavond 26 november in de Ste
Gertrudis aan het Willemsplantsoen 2,
een boeiend en leuk exposé over Sint
Nicolaas. Een multimediale presentatie met grootbeeldprojecties, uitleg
en muziek wordt beloofd. Omdat er
een maximum is aan het aantal bezoe6

kers (150) is het noodzakelijk dat u zich
opgeeft via www.muziekmonumenten.nl.
Entree, inclusief koffie en een glas sap/
wijn is tien euro. De kerk is open vanaf
19.00 uur, het programma begint om
19.30 uur en duurt tot 22.10 uur. Een
exposé met een luchtige buitenkant en
een rijke culturele en maatschappelijke
inhoud.

