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TOCH ZAL IK JUICHEN OM MIJN GOD EN HEER
Eén van mijn lievelingsgezangen is gezang
527. Het werd geschreven ter gelegenheid
van de wijding van mgr. Teunis Johannes
Horstman tot bisschop van Haarlem
(1987). Het is een uitweiding over de
woorden van diens wapenspreuk: Autem
in Domino gaudebo, ‘toch, nochtans
zal ik juichen om de Heer’, woorden
ontleend aan de profetie van Habakuk
(Oude Testament).
Alles zit de profeet en zijn volksgenoten
tegen, alles is duister: ‘geen oogst op ’t
land, de vijgeboom verdord, geen levend
water meer, geen brood, geen wijn.’ In
die situatie ligt de verzoeking op de loer
om God dan ook maar te verlaten. Maar
de profeet spreekt midden in die verzoeking ‘Nochtans zal ik juichen in de Heer,
jubelen in de God van mijn heil!’
De Kerk zingt gezang 527 op een aarde
waar geweld woedt, de Naam van God
vaak niet met ere wordt genoemd, de
machten van haat en afgunst zich groot
maken en leven met dood wordt bedreigd.
Dit gezang past goed in deze dagen van
het kerkelijk jaar, de zondagen van de
voleinding, als wij extra intensief uitzien
naar de doorbraak van Gods Koninkrijk
van vrede en gerechtigheid. De mens
die echter rondkijkt in de wereld merkt
eerder een beweging op die de andere
kant uit gaat. De wereld wil helemaal niet
begenadigd worden. Mensen wenden
zich af van het licht van God.

TERUG- EN VOORUITBLIK
Het magische getal voor dit jaar is ongetwijfeld 125. Tijdens het Internationaal
Oud-Katholieken Congres in Utrecht
werd ook gevierd dat de Unie van Utrecht
125 jaar bestaat. En eind november
beginnen we met een feestperiode ter
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van
onze parochiekerk: de Sint Vitus aan het
Melkpad.
Op allerlei manieren waren Hilversumse

parochianen – soms zeer intensief –
betrokken bij het congres. Parochianen
verleenden gastvrijheid aan congresgangers en namen zelf aan het congres deel,
ze waren als vrijwilligers betrokken bij de
ontvangst en begeleiding van congresgangers en officiële gasten, zongen in het
projectkoor onder leiding van onze organist Bart, één organiseerde en leidde het
geslaagde jongerencongres (onze landelijke jongerenpastor Jutta dus); weer een

Een gelovig mens kan daarvoor zijn
hoofd niet in het zand steken. Maar een
gelovige kan en wil nog minder afdingen
op de zekerheid van de beloften van God.
Daardoor ontstaat de spanning van het
nochtans, het tòch. Het lijkt soms dat het
een geloven, een verwachten, een hopen
tegen beter weten in is (gezang 527, vers
4). Van de Haagse hofprediker dr. J. H.
Gerritsen (+ 1923 ) gaat het verhaal dat
hij op zijn schrijftafel een tekst met maar
één woord had staan: ‘Nochtans’.
Dat vers vier doet bij het zingen bij mij vaak
een brok in de keel ontstaan. Al wat er in
het persoonlijke leven, wat er in het leven
van Kerk en wereld ook mag gebeuren, er
is de hoop, ja, de zekerheid dat uiteindelijk de genade van God zal overwinnen.
Gods liefde voor ons mensen is hardnekkiger dan al ons weerstreven. Ik hoop
dat deze gedachten ons helpen om vol
verwachting naar de toekomst te kijken.
Wietse van der Velde, pastoor

ander bedacht en schreef het ‘spektakel’
dat ’s zaterdagsavonds in het pandhof van
de Domkerk werd uitgevoerd. Als deken
van het kapittel was ik nauw betrokken
bij de voorbereiding en de uitvoering van
de verschillende liturgische vieringen met
als hoogtepunt de feestelijke eucharistieviering op zaterdagmiddag in de Dom in
aanwezigheid van prinses Beatrix en honderden andere gelovigen uit binnen- en
buitenland.
Op de woensdag voor het congres was
mij gevraagd de bisschoppen van de Unie

>>>

stelden werden zij naar een aantal interessante plekken rondom Utrecht gereden.

Uit de parochie

In de Hilversumse pastorie en pastorietuin gebruikten zij de lunch, waarna
zij onze kerk bezichtigden. De drie bisschoppen van de Filippijnen waren onder
de indruk van de klassieke ruimte, een
Poolse bisschop vond dat de kerk devotie
uitstraalde enzovoort.

Tot haar en onze verbijstering kreeg
Coby Lit-Louman te horen dat bij haar
een ongeneeslijke ziekte is geconstateerd.
Het is allemaal nog wat onwerkelijk en
moet een plaats krijgen. Het is goed om
te weten dat velen in de parochie met haar
meeleven en voor haar bidden.

Foto: Rina Homan

Op de afsluitende congreszondag hield
een congresganger, de anglicaanse priester
Richard Gillings de preek, die dankzij de
zorg van Piet van Vledder in vertaling
aanwezig was. En toen was een inspirerend congres voorbij en konden we weer
overgaan tot de orde van de gewone
kerkdag. Gesprekskringen, catechese
gingen van start, de voorbereiding van
de kerstvieringen was al begin september
begonnen en de plannen voor de jubileumviering waaraan een kleine werkgroep
al werkte, werden verder in de verf gezet.

JUBILEUM

Ja, dat jubileum. Als mensen kijken naar
de kosten en de vele zorg die het grote
gebouw vragen, heb ik een aantal keren de
vraag naar de zin en onzin van zo’n grote
kerk gehoord. In de komende maanden
zal daarop zeker op allerlei manieren nog
wel eens worden ingegaan. Maar ik wil
enkele ervaringen uit de afgelopen maand
doorgeven die laten zien dat die kerk aan
het Melkpad mensen op een spoor (naar
God?) kan zetten.
In de week voor het congres mocht ik
twee groepen van de International Primary School in Hilversum rondleiden.
Deze Engelstalige school - met hoofdzakelijk leerlingen die vanwege het werk
van hun ouders in Hilversum en omgeving zijn komen wonen - organiseerde
een project over verschillende godsdiensten en hun betekenis voor mens en
samenleving. Door de uitstraling van ons
kerkgebouw waren de organisatoren op
onze kerk attent gemaakt en werden wij
als representant van de katholieke variant
van het christendom in hun programma

Ik ben 45 jaar, getrouwd met Ton Roebroek en moeder van een zoon van 19 en een
dochter van 17 jaar. Afgezien van onze zoon (die studeert), wonen wij in Schoonhoven.
Wij zijn als gezin lid van de parochie in Utrecht.

Ik vind het erg leuk om stage te komen lopen in deze actieve parochie en zie uit naar
deze ervaring. Ik hoop met velen van u kennis te maken en te kunnen en mogen delen in
vieringen, leerkringen en ‘gewone’ gesprekken.
Loes Berkhout

TERUGBLIK EN PLANNEN

opgenomen. Het was een boeiende uitdaging om een zestigtal jongeren en hun
begeleiding niet alleen onze kerk te laten
zien, maar ook met hen in gesprek te gaan
over de relevantie van het geloof.

ouders genoemd. Hij kende de kerk van
concerten! Ze vroegen mij ook om over
de vormgeving daarvan mee te denken
en in hun kerstviering als pastoor mee te
doen.

Opvallend was hun betrokkenheid. Toen
van de laatste groep een paar leerlingen
mij vroegen of zij een kaars mochten
branden bij het Christusbeeld kwam het
gesprek op de betekenis daarvan. Het
gevolg was dat de meeste leerlingen niet
alleen een kaars opstaken, maar ook dat
velen voor langere of kortere tijd in stil
gebed bleven staan.

Ook de omroep wist ons begin oktober
weer te vinden. De NPO maakte een
muziekopname met een gitaarspelende en
zingende dominee. Waarom? Wij liggen
dicht bij de studio en op weg daarnaartoe
was de voor de productie verantwoordelijke de kerk opgevallen. De schilderingen
met het leven van Jezus en de glas-inloodramen pasten naadloos bij de muziek
en krijgen een plaats in de uitzending.

Jan Rinkel is van zijn operatie zodanig
hersteld dat hij al weer enkele malen de
woensdagviering heeft kunnen bezoeken.

Een spannende en inspannende tijd ligt
niet alleen achter, maar ook voor ons. Een
tijd waarin op velen een beroep zal worden
gedaan. Maar ook een tijd waarvan ik
hoop en verwacht dat het ons niet alleen
een beetje meer op de kaart van de Hilversummers zal zetten, maar dat het ook
zal bijdragen om ons als parochiegemeenschap te inspireren om het geloof waarvan
onze kerk aan het Melkpad een symbool
is, dieper te beleven.

In afwachting van een operatie begin
oktober was Chris van den Enden tot
zijn grote verdriet niet in de gelegenheid
om de vieringen te bezoeken. Met hem
hopen wij dat hij na de operatie weer snel
samen met ons eucharistie kan vieren.
Een hartelijke groet voor u allen,
Wietse van der Velde, pastoor

Kaarten
De kaartavonden in De Akker gaan
opnieuw van start en zullen plaatsvinden
op de volgende zaterdagen: 1 en 29
november, 17 januari, 21 februari en 21
maart. Aanvang: 19.30 uur.
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Mijn naam is Loes Berkhout. Vanaf 5 oktober tot begin januari kom ik in het kader van
mijn studie aan het Oud-Katholiek Seminarie, stage lopen in uw parochie. Graag wil ik
me op deze manier aan u voorstellen.

Van huis uit ben ik psycholoog. Ongeveer zeven jaar geleden ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. In 2011 ben ik afgestudeerd als theoloog/ geestelijk
verzorger. Sinds het voorjaar van 2011 werk ik als geestelijk verzorger in het Universitair
Medisch Centrum in Utrecht en wel met name in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Een
heel afwisselende, maar ook (in) spannende plek om pastoraal werk te doen. Verder ben
ik al sinds geruime tijd student aan ons seminarie.
Martine Bikker is eind september overgeplaatst van het brandwondencentrum
naar een verpleegcentrum in Hilversum
om daar verder te herstellen. Wij wensen
haar daarbij alle goeds toe.

Diezelfde uitstraling van ons kerkgebouw
maakte ook dat de Stichting Philadelphia
Zorg voor begeleid wonen van mensen
met een beperking – die verschillende
woongroepen in Hilversum heeft –
gevraagd heeft om in onze kerk een
kerstviering voor hun cliënten met hun
familie en vrienden te mogen houden.
Het was al vele jaren geleden dat ze iets
dergelijks hadden georganiseerd. Maar
toen de vraag kwam, moest er naar een
geschikte ruimte worden gezicht en spontaan werd onze kerk door één van de

EVEN KENNISMAKEN

Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot Thiemo Bikker. Welkom, iedereen die
plezier heeft in het spelletje!

Op 1 oktober was de ontmoetingsavond voor parochianen ongeveer in de leeftijd van 20
tot 45 jaar. Maar liefst tien mensen meldden zich om 20:00 in de bestuurskamer, en dat
was nog niet eens iedereen die positief gereageerd had! We maakten (nog meer) kennis
met elkaar en bespraken vervolgens, onder het genot van een drankje en een knabbel,
ideeën voor een vervolg op deze ontmoetingsavond. Uiteindelijk spraken we af om eens
in de twee maanden bij elkaar te komen.
De bijeenkomsten hebben steeds twee hoofdpunten: ontmoeten en een goed gesprek.
Dat laatste laten we lekker breed. De ene avond kan het zo zijn dat iemand een onderwerp voorbereid; een andere avond sluit het gesprek wellicht aan bij de actualiteit. En
kan een goed gesprek ook niet in subgroepjes ontstaan, of tijdens het spelen van een spel?
Het is de bedoeling dat de avonden bij een van de deelnemers thuis zullen plaatsvinden.
De volgende keer staat gepland op donderdagavond 4 december. Geef je op bij Helen
Gaasbeek via hajgaasbeek@gmail.com of 06 36547237. Ook als je 1 oktober niet kon of
nog niet gereageerd had, ben je van harte welkom!
Helen Gaasbeek, pastoraal werker

Uit de parochie
Met een concert in de kerk om 19.30 uur
wordt op zondag 2 november Allerzielen
afgesloten.
Het koor zal het Requiem van Giacomo Puccini zingen. Daarnaast kunt
u luisteren naar onder andere Psalm 23
(anglican chant) en Pater noster van Igor
Strawinsky. Organist Bart Klijnsmit zal
enkele orgelwerken ten gehore brengen.
De toegang is vrij en u bent van harte
welkom.
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VANUIT HET KERKBESTUUR
Een van de aandachtspunten op de
agenda: de diverse werkgroepen en de
vrijwillige werkers in die groepen. En
dat zijn er vele, zowel groepen als vrijwilligers. Bij het noteren van de namen
viel op dat veel parochianen op meerdere
gebieden behulpzaam zijn. En ook dat
sommigen al heel lang betrokken zijn
bij bepaalde activiteiten en dat bepaalde
werkgroepen wel wat aanvulling kunnen
gebruiken. Misschien is het wel eens goed
om te wisselen van werkgroep of om te
besluiten ook een taak op je te nemen.
Keuze genoeg!
Natuurlijk ‘kost’ elk vrijwilligerswerk
tijd. Zie het als een investering in iets dat
zinvol is en dat ook leuk is om samen met
anderen te doen. Meepraten, meedoen in
langlopende activiteiten, in kortere projecten. Van misdienaar en koffieschenken,
van kinderkerk, van koor en meer. We
proberen in beeld te brengen waar extra
hulp nodig is. Hou het grote kerkportaal
in de gaten!
De najaarsgemeentevergadering stond
gepland voor 22 oktober, mooi ruim op
tijd voor de Synode die op 22 november
wordt gehouden. Op de najaarsvergadering is de Synode een belangrijk
gespreksonderwerp.
De
beloofde
Synode-agenda is echter niet op tijd ontvangen, zodat ook de voorbereiding van
onze gemeentevergadering niet volledig
kan zijn. Om toch zinvol het onderwerp
Synode te agenderen is besloten om de
gemeentevergadering door te schuiven
naar woensdag 5 november 2014. De
stukken voor de vergaderingen worden
tijdig verspreid. Plaats en aanvangstijd
blijven gelijk: in De Akker om 20.00 uur.

Praten met koffie. Na de aftrap op 14
september volgt op 9 november na de
vierieng een tweede praten met. De toekomst van onze parochie in Hilversum,
hoe zien we die voor ons? In de ongeveer
drie kwartier dat we het daarover kunnen
hebben zal geen afgerond antwoord op die
vraag komen. Wel hopelijk een duidelijk
worden van een richting waarin we willen
gaan. Het onderzoek naar de bekendheid

van onze oud-katholieke parochie in Hilversum en de vraag waarin we dienstbaar
kunnen zijn aan de samenleving zal een
rol spelen bij het gesprek. Vooraf is de
benodigde informatie beschikbaar.
Op zondag 16 november wordt een
dienst van handoplegging, zalving en
gebed gehouden. Wilt u graag bij deze
dienst zijn, maar ziet u geen mogelijkheid
om naar de kerk te komen, neemt u dan
voor 11 november contact op met de pastoor. We willen graag regelen dat vervoer
mogelijk is.

KERKBESTUUR-PLUS: COÖRDINATIE COMMISSIE LITURGIE
De avond op 7 november begint om
19.30 uur met koffie in De Akker, de opening zal zijn om 20.00 uur. Op zondag
9 november wordt het orgel tijdens de
viering ingewijd door pastoor Van der
Velde. In die viering zal het orgel bespeeld
worden door de vier vaste organisten van
de parochie, te weten Jan Hallebeek,
Gerard de Ridder, Bart Sonnenschein
en Bart Klijnsmit. Het koor zal ook een
passende bijdrage leveren. We hopen dat
velen van u dit feestelijke opnieuw in
gebruik nemen van het orgel meeviert op
de vrijdagavond en de zondagochtend.

Of kerkbestuursleden overal verstand van
hebben? Nou, nee dus. Daarom is het
ook zo prettig dat verschillende commissies advies uitbrengen en deeltaken op
zich nemen. Zoals deze, beschreven door
Antonie van Aartsen, lid van die CCL:
In onze kerk gebeurt veel achter de
schermen. Hoewel de resultaten wel
zichtbaar zijn, is het vaak onbekend hoe
die resultaten tot stand komen.

En dan ons jubileum! In november ontvangt u een Vitus Extra, gewijd aan het
125-jarig bestaan van ons kerkgebouw.
Daarin onder andere informatie over hoe
we dat willen vieren.
In de wondere wereld van communicatie
werkt helaas niet alles zoals gewenst,
zoals het antwoordapparaat van de pastoor. Het is iets digi-technisch, waardoor
het apparaat niet gebruikt kan worden.
Hopelijk komt er binnenkort een oplossing voor.
Nu het grote onderhoud van het orgel is
afgerond willen we dat feestelijk vieren.
U wordt bij deze van harte uitgenodigd
om aanwezig te zijn voor een avond in
De Akker op vrijdag 7 november. Bart
van Buitenen (orgeladviseur Raad voor de
Kerkmuziek OKKN) en Rinze Witteveen
(orgelbouwer) zullen in woord en beeld
een en ander toelichten over de verrichte
werkzaamheden.
Uiteraard gaan we daarna naar de kerk
om te luisteren naar het orgel. Bart
Klijnsmit zal laten horen hoe alle registers
weer optimaal klinken. Napraten over dit
alles kan tijdens het informeel samenzijn,
opnieuw in De Akker. Wie het orgel van
dichtbij wil bewonderen en/of zelf even
wil bespelen is van 21.00 tot 22.00 uur
welkom, boven bij de organist.

Om alvast te noteren: op zondag 23
november, om 14.30 uur een feestelijke
viering met aansluitend ontmoeting in
De Akker, emeritus-bisschop Glazemaker komt op donderdag 27 november
‘s middags vertellen over zijn Hilversumse jaren en ‘s avonds is er een avond
voor parochianen met (on)gekende weetjes en verhalen over het gebouw, op
vrijdag 28 november is er ‘s avonds een
open huis voor de buren van de kerk en
parochianen, Bart Klijnsmit geeft een
piano-concert met werken van Erik Satie
op zaterdagavond 29 november en op die
zaterdag en zondag zal ook de kerk open
zijn met een kleine expositie.
Foto: Bart van Buitenen

4

Één van die vrij onbekende clubjes is
de Coördinatie Commissie Liturgie.
Deze commissie wordt gevormd door
de pastoor, de organist/koorleider, vertegenwoordigers van kinderkerk en
parochie. Besproken wordt onder andere
de gezongen teksten, de liederen, de liturgische handelingen, de rol van de kinderen
in de kerk en ook de bijzonder diensten
zoals het kerstfeest, Pasen, oogstdienst en
vele andere bijzondere vieringen.
De vergadering begint meestal met
een evaluatie van de vieringen die kort
geleden hebben plaatsgevonden. Soms
blijkt dat een onderdeel een andere uitwerking heeft dan die bedoeld was en
daarmee kan bij een volgende keer rekening worden gehouden.

Omdat de muziek en de gezangen in onze
kerk een grote rol spelen, wordt hier ook
veel aandacht aan besteed. Wij zijn in deze
parochie bevoordeeld met een organist
die grote kennis heeft van kerkmuziek en
een pastoor die een bovenmatige kennis
van de liturgie heeft.
Mede door deze kennis en het daaraan verbonden enthousiasme komt het wel eens
voor dat onbekende muziek en liederen
ten gehore worden gebracht. Sommige
parochianen zijn hier niet altijd gelukkig
mee, maar als we in ons uitgebreide
gezangboek bladeren komen we toch
prachtige melodieën en teksten tegen, die
zeer de moeite waard zijn om kennis van
te nemen. Het met mate uitvoeren van
deze liederen hoeft niet ten koste te gaan
van onze oude en vertrouwde gezangen
die in onze rijke traditie een belangrijke
rol blijven vervullen.
Aan de hoogfeesten wordt veel aandacht
besteed. Enerzijds is er een sterke drang
om juist in deze vieringen de traditie te
laten prevaleren, maar aan de andere kant
willen we geen vernieuwende elementen
schuwen. Een zorgvuldige afweging en
dosering wordt hierbij dan ook gemaakt.

een eerder verschenen uitgave van de
‘Vitus’ uitvoerig door de pastoor toegelicht.
Aangezien de commissie zoveel mogelijk
gevoed moet worden, wordt het op prijs
gesteld om van uw visie en op- en aanmerkingen deelgenoot te worden gemaakt.
Mopperen bij de koffie in de Akker is
best leuk, maar laat uw grieven ook weten
aan de mensen die er iets mee kunnen
doen. Binnen het kader van onze tradities
proberen we voor een ieder zo goed en
aangenaam mogelijk vorm te geven aan
onze prachtige en unieke vieringen. Het
uiteindelijk doel is God ervaren en onze
rijke liturgie en entourage kan daar een
belangrijke rol in spelen.
‘Wij zijn met ons hart bij de Heer’ klinkt
in onze kerk niet als een holle frase,
maar geeft een volmondig antwoord op
‘Opwaarts de harten’.

De commissie heeft slechts een adviserende stem en het is uiteindelijk de
pastoor die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de liturgie. De door hem
onlangs, met volledige instemming van
de liturgiecommissie, ingevoerde wijzing
in het aanbrengen van de gaven is daar
een voorbeeld van.
De achtergrond van deze wijziging is in

VITA IN DE BROUWERIJ:
bowlen en toneel
De herfst is begonnen, de Sint en zijn Pieten
zijn alweer begonnen met pakken, dus dat
betekent dat de jaarlijkse bowlingavond weer
voor de deur staat. Dit jaar vindt het uitje
plaats op zaterdag 22 november om 20.00
uur - verzamelen om 19.30 uur - en zal tot
een uur of tien duren. De kosten voor deze
avond bedragen € 6,- p.p. Opgeven kan tot 2
november bij Herman of Annemarie Giskes of via de mail: ok-vitanuova@hotmail.com.
Ook zijn we alweer begonnen met de repetities voor het komende toneelstuk. Veel kan ik
daar nog niet over vertellen, maar houd in ieder geval donderdag 12 of vrijdag 13 februari
2015 vrij in de agenda. Meer informatie volgt in de komende Vitus.
Groet, Herman Giskes

KERSTKERKPLEIN
Engelen en herders, hooi en schapen,
chocolademelk en heel veel fietsen tegen
het muurtje van het kerkplein geparkeerd:
dan moet het wel weer kerstavond zijn!
Op woensdag 24 december wordt het
plein weer een kerstkerkplein. Herman
en Annemarie coördineren alle activiteiten op het plein en zij kunnen best
een paar helpende handen gebruiken.
Meld je alvast aan: ok-vitanuova@hotmail.com. Wie nog een leuk idee heeft
voor het plein: doorgeven aan Herman
of Annemarie. Voorgaande jaren stond
er een geweldige pan warme, pruttelende
erwtensoep klaar voor alle medewerkers.
Alleen daarom al wil je meewerken!
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VIERINGEN
Vieringen op zondag beginnen om
10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op
woensdag is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur, met uitzondering
van de laatste woensdag van de maand.
Dan is de aanvangstijd 11.00 uur.
Toegang via de zijdeur van de kerk.
Bijzondere vieringen:
02 nov Allerheiligen/Allerzielen
09 nov Orgelwijding
16 nov Dienst van handoplegging,
zalving en gebed
23 nov Viering van kerkwijding,
125 jaar kerkgebouw om
14.30 uur, geen ochtendviering
26 nov 11.00 ochtendviering
met koffie/broodje

COLOFON

Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:
De kopij voor de volgende Vitus
(december-januari) kan worden ingeleverd tot zondag 9 november.
Pastoor
Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl
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
of NL53 INGB 0000163869
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum
Ophaaldienst
Naar de kerk, maar heeft u geen
vervoer? Neem dan contact op met
Antonie van Aartsen: 035 6859810
Website www.stvitus.nl

AGENDA
01 nov		
19.30 Kaarten in De Akker
02 nov		
19.30 Concert Allerzielen door kerkkoor
04 nov		
20.00 Kerkbestuur
05 nov		
20.00 Najaarsgemeentevergadering
07 nov		
19.30 Afronding onderhoud orgel in De Akker
09 nov		
11.45 Praten met koffie over een
				
blik richting toekomst
11 nov		
19.30 Leerhuis Thomas-evangelie
13 nov		
20.00 Leesavond Augustinus
15 nov		
14.00 Lering & Vermaak
16 nov		
11.45 Catechese elfplus
20 nov		
14.30 Seniorenmiddag
22 nov		
19.30 Bowlen
26 nov
11.00 Ochtendviering met koffie/broodje
27 nov			Mgr Glazemaker vertelt
28 nov		
29,30 nov
29 nov		
29 nov		

20.00 Jubileumfeestje voor de buren
Kleine expositie in de kerk
20.00 Concert Erik Satie
19.30 Kaarten in De Akker

Extra collecte: Unie van Utrecht
Willen de oud-katholieke kerken ook internationaal betekenis hebben en houden, dan is
uw steun onontbeerlijk (2 november).

Missie en Diaconaatskalender
De Missie en Diaconaatskalender 2014, die zo
goed werd ontvangen, komt ook voor 2015
beschikbaar. De kalender wordt op hetzelfde
luxe kringlooppapier mèt eurokeurmerk en
zónder bleekmiddelen gedrukt als in 2014.
Met nieuwe projecten in beeld. Zoals activiteiten van koptische christenen in Egypte,
een blijf-van-mijn-lijfhuis in Hong Kong en
van blinden in Zuid-Afrika, die succesvol een
imkercursus volgen.
De kalender 2015 kost acht euro en is via de intekenlijst in het portaal te koop. Bestellen
via secretaris@stpaulus.okkn.nl of 071 407 66 89 (portokosten drie euro) drie euro extra
aan porto. Dit bijzondere geschenk in zes talen en met een aparte pagina met toelichting
op de foto’s, wordt van harte aanbevolen.

BACH
Zaterdagmiddag 8 november klinken er twee
muziekstukken van J.S. Bach in de Grote Kerk
op de Hilversumse Kerkbrink. De cantate
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus)
en het motet Fürchte dich nicht. Medewerking
verlenen het orkest van Cantate op de Brink,
solisten en het VU kamerkoor uit Amsterdam.
Aanvang 16.30 uur ; toegang vrij met een collecte na afloop.
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