AGENDA
05 feb
18 feb
24 feb
25 feb
05 mrt

VIERINGEN

Praten met koffie, met Nico Sarot, luchthavenpastor
Kaartavond, 19.30 uur
Toneel Vita Nuova, 20.00 uur
Toneel Vita Nuova, 20.00 uur
Praten met koffie, Sint Paulus Missie en Diaconaat

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:
1 maart

Aswoensdag, 19.30 uur

05 feb

Jongerenwerk

Extra collecte:

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

SINT VITUS
Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Februari 2017

HET IS DE HEER, HIJ IS HET WEER!
COLOFON

PRATEN MET KOFFIE

Redactieadres

Op zondag 5 februari gaat priester Nico Sarot voor in de
viering van de eucharistie. Na afloop van de dient zal hij bij
de koffie in De Akker iets vertellen over zijn werk als luchthavenpastor op Schiphol. Zoals u misschien weet wordt
één van de luchthavenpastores samen aangesteld door de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Anglicaanse
Kerk.
Op zondag 5 maart komt voor Praten met koffie een medewerker van Sint Paulus Missie en Diaconaat iets over het
werk van die organisatie vertellen.

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus graag
inleveren voor 5 februari.

Pastores

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

‘God is dood.’ Ook vandaag de dag hoor je nog wel die kreet van
de filosoof Nietzsche. Soms is het een soort spreuk om de achteruitgang van het christelijk geloof en de christelijke kerken in onze
dagen te verklaren. Maar ook vaak is het een echte hartenkreet. Een
schreeuw uit de diepte om iets te beleven, iemand te ervaren. Wie
kan in het lawaai om zich heen, de drukte van het werk, de steeds
snellere veranderingen in wereld èn kerk, nog een ontmoeting met
God hebben? Veel mensen snakken daarnaar: naar een vuur, dat
ons niet verteert, maar verwarmt; naar water, waarin wij niet verdrinken, maar waardoor wij gelaafd worden.
Hebt u God weleens ontmoet? Zo’n bijzondere dag meegemaakt,
waarin u de nabijheid van de Heer bijna lichamelijk voelde? ‘Het
is de Heer!’ Verschillende personen in verhalen in het Oude Testament hebben dat uitgeroepen: Abraham, Jacob, Mozes, Elia, Jesaja,
Jeremia. Zij riepen dat uit in eerbied en verwondering. Zomaar
in hun leven was daar die stem, zoals bij Abraham; het vuur, zoals
bij Mozes; het suizen van een zachte koelte zoals bij Elia. Een
levensteken van de Verre, die de toch zo Nabije bleek te zijn. Een
ervaring die een spoor naar de toekomst was, een richtingwijzer
voor hun leven.
‘Het is de Heer!’ zei Johannes tegen Petrus, bij het vissen in die dagen
na Goede Vrijdag en Pasen, toen zij de moed hadden opgegeven en

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
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toen die onbekende Raadgever aan de wal de beste stuurman bleek
te zijn, de Heer Jezus zelf die voor hen weer toekomst opende.
(Het verhaal kunt u terugzien op één van de schilderijen van Paul
Determeyer boven het altaar in onze kerk.) ‘Hij is het weer,’ zeiden
de gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament en uit de eeuwen
daarna tot op de dag van vandaag, als zij merkten dat er Iemand,
steeds Dezelfde – God - hen leidde.
Gelukkig, dat er dergelijke bijzondere momenten in het leven
van mensen zijn. Je leeft er op en je leeft er vàn. Ook kerkmensen
moeten het ervan hebben. Zonder die bijzondere ervaringen van
Gods nabijheid zou de Kerk allang ten onder zijn gegaan aan
grauwheid, verveling, onderlinge twisten. Stel je voor die ervaring
open. Dat kan op zoveel momenten en plekken: in de stilte van
je kamer, in de natuur, – en dat zeker niet in de laatste plaats – in
de kerk waar God zich wil laten ontmoeten in de woorden uit de
Bijbel en de heilige tekenen van de sacramenten. Als wij ons daarvoor willen openen, dan kan het zomaar zijn, dat ook wij Hem
herkennen, voelen en ervaren. ‘Hij is het weer. Het is de Heer’. Die
ervaring wens ik ons allen steeds weer toe, want dat alleen houdt
ons er bovenop.
Wietse van der Velde, pastoor
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Het is al voor de elfde keer dat de Oud-Katholieke Kerk, de laatste jaren in samenwerking met uitgeverij Jongbloed, een boekje met meditaties en gebeden voor de
veertigdagentijd en Pasen uitgeeft. Bedoeld als bescheiden pogingen om de tijd voor
en van Pasen van diepgang en verbinding te helpen voorzien. Het is niet vreemd dat
de uitgaven het karakter hebben van een reisgids: de periode heeft immers veel weg
van een reis. Met een duidelijke datum van vertrek op Aswoensdag en een afgebakend
reisdoel: het vieren van de verrijzenis van Jezus op de Paasochtend. Het is een tocht die
door diepe dalen en over hoge toppen kan voeren. Uitzicht, inzicht en volhouden, het
zijn de kenmerken van een pelgrimstocht die we, de ene voet voor de andere zettend,
aandachtig mogen ondernemen.

ISBN 978-90-6173-175-7

UIT HET KERKBESTUUR

De ene voet voor de andere

UIT DE PAROCHIE

De ene voet voor de andere
Gedachten & gebeden voor de veertigdagentijd
in het voetspoor van Dag Hammarskjöld

9 789061 731757

‘Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!’ Na de eucharistieviering op nieuwjaarsdag troffen
de kerkgangers elkaar in de pastorie om elkaar alle goeds voor het jaar van de Heer 2017 te
wensen en tijdens een gezellige ontmoeting met elkaar op het nieuwe jaar te toosten. Die
heilwens voor het nieuwe jaar wens ik alle lezers van ons blad van harte toe.

Kerstvieringen

In de weken daarvoor hadden wij als parochiegemeenschap toegeleefd en -gewerkt naar
de viering van Kerstmis, de komst van het Licht van God in onze wereld die in het groot,
maar ook in het klein voor velen van ons naast vreugde en optimisme ook verdriet en
zorgen geeft. Ons kerkkoor verzorgde samen met gastzangers en blazers van de brassband
Beatrix een zeer geslaagde en gewaardeerde Service of Lessons and Carols (een moeder
vertelde mij, dat zij en haar kleine dochter nu al voor de vierde keer aanwezig waren en
volgend jaar beslist terug zouden komen). Het was voor koor en organisten in deze weken
veel repeteren en veel zingen in de diensten. Voor al jullie inzet onze dank! Datzelfde geldt
voor de mensen die het zilver weer blinkend poetsten, voor hen die de kerk met bloemen
en kerststal versierden en voor de mensen die in weer en wind het kerstplein weer tot
een succes maakten. Veel inzet toonde ook de groep uit onze parochie en de Regenboogkerk die de beide kinderkerstvieringen op kerstavond hebben voorbereid en uitgevoerd.
Nieuwe toneeltalenten openbaarden zich in de musical in de tweede dienst! Het was weer
een bijzonder ontroerend moment toen vele tientallen kinderen (en volwassenen!) na
afloop van de twee vieringen naar voren kwamen om van mij of van ds. Jurjen Zeilstra de
zegen te ontvangen. De openheid en de ontvankelijkheid die ik bij die kinderen ervaar, is
heel bijzonder.

Overleden

Vlak voor het naar de drukker gaan kon in het vorige nummer nog het overlijden van Jacques Brian op 11 november worden opgenomen. Jacques heeft vele jaren in onze parochie
een bijzondere plaats mogen innemen. Na een veel bewogen en intensief bestaan – onder
andere als zendeling in Brazilië – traden Jacques en zijn vrouw Bep eind jaren ’70 tot onze
parochie toe. Niet lang daarna werd hij tot diaken gewijd en tot pastoraal assistent in onze
parochie benoemd. Het voorgaan in vieringen gaf hem vreugde en voldoening, zijn pastorale werk gaf veel mensen steun. Toen Jacques en Bep na zijn pensionering naar Almere
verhuisden, gaf hij op zijn manier een gezicht aan de Oud-Katholieke Kerk in het nieuwe
land en was hij actief in de oecumene. Dat de eigen oud-katholieke statie in Almere na
enkele jaren door de bisschop werd gesloten, heeft Jacques – evenals vele leden van de
statie – als moeilijk ervaren. In het afgelopen jaar werd bij Jacques kanker geconstateerd.
Na aanvankelijk hoopvolle berichten heeft hij de strijd toch moeten verliezen. In overgave
aan en vertrouwen op God, zijn Redder, heeft hij dit leven verlaten. Op 17 november vond
de dienst ter uitvaart in het crematorium van Almere plaats. De aanwezigheid van velen
liet zien wat Jacques voor veel mensen heeft betekend. Moge Jacques delen in het eeuwige
leven van Christus, zijn Heer, die hij hier op aarde op zovele wijzen heeft verkondigd.
Op 23 november overleed in de ouderdom van 96 jaar Frits Woudsma. Opgegroeid in een
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gereformeerd milieu kwam hij met onze
kerk in aanraking door zijn huwelijk met
Nel Milet de Saint Aubin. Samen met haar
bezocht hij trouw onze vieringen, zonder
ooit officieel toe te treden. Na de dood van
Nel in 2016 had het leven de glans voor
hem verloren. Een aantal maanden geleden
moest hij in een verpleeghuis worden
opgenomen. Hij mocht – in afwachting
van een plaats in een hospice – nog even
weer terugkeren naar zijn geliefde woning
aan de Kruidenmeent. In zijn eigen huis
is hij overleden. Op 30 november ging ik
voor in een dienst ter uitvaart in het crematorium te Bilthoven. In zijn testament
heeft Frits onze parochie samen met Leger
des Heils in Hilversum – waar hij en Nel
jarenlang op woensdagmiddag de maaltijd
gebruikten – tot universele erfgenamen
benoemd. Moge hij rusten in de vrede van
de Eeuwige, onze God.

Ziek

In de week na Kerstmis werd pastoor
Helen Gaasbeek ziek, waardoor zij niet
kon voorgaan in de viering op Epifanie in
Hilversum. Op doktersadvies zal zij zich
de komende weken wat moeten ontzien.
Hopelijk is zij wanneer u dit leest weer
geheel en al op de been. Dezelfde wens
geldt ook voor Ingeborg Hendriks, die op
kerstavond een voet brak. De bedrijvige
Ingeborg is hierdoor voor verscheidene
weken tot rustiger aandoen veroordeeld.

Kerkbalans

Op 21 januari start weer de jaarlijkse actie
Kerkbalans. Dit jaar onder de titel ‘Mijn
kerk verbindt’. U kunt vanaf die dag een
brief verwachten waarin ook u wordt uitgenodigd om uw steentje bij te dragen aan
het financiële reilen en zeilen van onze

kerk. Zonder op de inhoud van de brief
vooruit te lopen kan ik u wel zeggen dat
uw bijdrage zeer welkom en echt nodig is
om onze parochie te laten functioneren.

Aswoensdag

Woensdag 1 maart is Aswoensdag, het
begin van de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. ’s Avonds om 19.30 uur is
er een gezongen eucharistieviering met de
oplegging van as. Het is in onze parochie
gebruikelijk om de as tijdens de viering
te bereiden door het verbranden van de
palmtakjes van het vorige jaar. U kunt die
de zondag daarvoor inleveren of anders
direct voor de viering. Ook dit jaar zullen
er weer boekjes beschikbaar worden gesteld
met meditatieve teksten en gebeden voor
de veertigdagentijd. U kunt die tegen een
kleine vergoeding in de kerk verkrijgen.
Een goede manier om aan de bezinning
in de veertigdagentijd vorm en inhoud te
geven, zijn ook dit jaar weer de films in de
veertigdagentijd, die onze parochie samen
met de Regenboogkerk en het Filmtheater
Hilversum onder de titel ‘Film & religie.
Films in de Veertigdagentijd’ op dinsdagmiddag en – avond aanbiedt. In het
volgende nummer treft u de details en de
kortingsbonnen!
Voorafgaande aan de viering willen we dit
jaar weer met de kinderen uit onze parochie een pannenkoekenmaaltijd houden.
Met dit ‘lekkere eten’ sluiten zij de periode
voor de veertigdagentijd af en starten zij op
hun manier een periode van voorbereiding
op Pasen, wat onder andere vorm krijgt
in hun eigen vastenproject. Een hartelijke
groet voor u allen,
Wietse van der Velde, pastoor

In zijn vergadering van 9 januari heeft het kerkbestuur natuurlijk ook teruggekeken op de
afgelopen kersttijd en werd de waardering voor de grote inzet van velen om de kerkdiensten en andere activiteiten te doen slagen uitgesproken.Veel aandacht vroeg onder andere
ook de bezinning op de toekomst en de verbetering van de diverse vormen van publiciteit
in en van onze parochie. We hopen in het volgende nummer u concrete stappen te kunnen
melden.
In de afgelopen jaren werd de financiële administratie van onze parochie gedaan door
Mario Treffers. Onder andere door toegenomen werkdruk van zijn baan heeft hij te
kennen gegeven dat hij dat werk wil neerleggen. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor
het accurate werk dat hij heeft verricht en voor zijn waardevolle adviezen aan het kerkbestuur. Na het vergelijken van een viertal offertes heeft het kerkbestuur nu het kantoor
voor administratieve en fiscale dienstverlening Integraal te Baarn met de - zeer uitgebreide
- administratie van onze parochie belast.

DIVERSEN
Extra collecte

Een mooi bedrag om te vermelden: de
extra collecte op kerstavond, bestemd voor
een diaconaal doel, heeft € 206,25 opgebracht!

Schilders in de pastorietuin

De toneelspelers en aanhang hebben in
de pastorietuin de decorplaten en deuren
voorzien van een mooi kleurtje. Tijdens
de koffiepauze werden we verrast met
heerlijke oliebollen van (o)pa Luuk. Dit
alles ter voorbereiding van de toneeluitvoeringen op vrijdag en zaterdag 24 en 25
februari 2017. U kunt kaarten kopen bij
Annemarie of Herman Giskes. Wij hopen
u dan weer een leuke avond te bezorgen.
Thiemo

Bedankt!

De Vitus van december/januari was de
laatste van de reeks parochiebladen die
Marc de Groot heeft vormgegeven. Dank
je wel, Marc, voor je opmaakbijdrage en de
foto’s die je erbij gezocht hebt.
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