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DEADLINE
lijn die al maar op een neer gaat, steeds
weer, totdat het moment komt dat de lijn
niet meer op en neer gaat. Een lange groene
streep verschijnt, en schel signaal klinkt.
Het hart stopt, de dood treedt in. Deadline.

Deadline, ik heb het eigenlijk altijd een
lelijk woord gevonden. Ik houd niet zo
van al die leenwoorden die in de Nederlandse taal opschieten. Maar bij deadline
speelt voor mij ook nog wat anders. Deadlines kunnen allerlei afspraken nog al eens
verstoren. Er is altijd wel een deadline
belangrijker dan al het andere. De gedachte
aan een deadline roept dus niet direct de
meest vrolijke gevoelens op. Misschien dat
ik daarom ook moest denken aan de weergave van de hartslagfrequentie. Zo’n groene

Dat beeld van de medische apparatuur is
niet in de etymologieboeken te vinden,
maar het is wel confronterend. Net zoals
deadlines zelf ook behoorlijk confronterend
kunnen zijn. Het zweet kan je uitbreken,
wanneer je je realiseert wat er allemaal nog
moet. De agenda puilt uit van de afspraken.
Dikke pennestrepen, felle markerstiften,
digitale snufjes, alles wordt ingezet om de
boel in het gareel te houden. Het beheerst
het leven. ‘Dat is nu eenmaal zo’, zou je
kunnen denken. En daarna stap je weer in
de waan van alledag. Maar wat als het nu
niet zo hoeft te zijn?

Onze eigen deadlines zijn er toch nog? Dat
is waar. Maar misschien zouden we kunnen
proberen om de deadlines niet het laatste
woord te geven.
Op de icoon reikt Christus Adam de hand.
Zo reikt Hij de mensheid, ons, de hand. We
kunnen die hand vastpakken, tenminste, als
we het aandurven ons te laten leiden door
die hand in plaats van door alles wat moet
en hoort. Dan kunnen we een gevoel van
vrijheid, van waarlijk leven, ervaren. Dat is
opstanding. Te midden van alles wat in de
agenda staat.
Helen Gaasbeek,
pastoraal werker

Nadat we veertig dagen lang naar de
deadline van Goede Vrijdag hebben toegewerkt, vieren we in de Paasnacht dat die
deadline gebroken is. De banden werden
doorbroken. Het leven overwon de dood.
Op de Verrijzenis-icoon is dit beeldend
weergegeven. De aarde is doorboord, de
hellepoorten zijn verbrijzeld. Alles wat de
mens kan binden, wordt vertrapt onder de
voeten van de verheerlijkte Christus. Alles?

Op reis maar niet op vakantie
In de veertigdagentijd zijn de kinderen van
de kinderkerk niet alleen tijdens hun eigen
viering bezig geweest met het project voor
deze periode, maar ze brachten ook iets mee
terug naar de grote kerk.

Elke zondag kwamen ze met een opdracht
voor de komende week en daagden ze de
oudere parochianen uit om mee te doen.
En dat was niet altijd eenvoudig!
De eerste opdracht hakte er meteen in:
‘Breng Een Hele Dag Door Zonder Beeldscherm’. Dus geen computer, geen iPad,
geen televisie en ook niet stiekem bezig zijn
met je telefoonscherm!
Een volgende opdracht - ook niet zo simpel
- was: ‘heb je naaste lief ’ en een andere
opdracht klonk: een week lang zonder iets
wat je anders dagelijks graag eet of drinkt of

snoept (of rookt) of zo ...
Met behulp van dit soort opdrachten
werden verkenningen gemaakt in de reis
naar Pasen. De ‘aankomst’ van de reis zal
zijn op 4 april in de kinderpaasnacht, een
viering voor kinderen van 4 tot 11 jaar.
We beginnen dan om 19.30 uur en hopen
dat de kinderen van de kinderkerk, hun
vrienden en vriendinnen, kinderen uit de
buurt en van elders samen met ons het feest
van Pasen komen vieren.
De kinderkerk
1

UIT DE PAROCHIE
Henny Hendriks heeft na een ongeluk in
januari bij haar zoon Ernst en diens gezin
in Hei- en Boeicop gelogeerd. Haar situatie
veranderde in de daarop volgende weken
zodanig dat de levenslust- en kracht haar
ontvielen.
Henny keerde terug naar haar appartement
in Hilversum om daar te sterven. Dinsdagochtend 10 maart ontving zij de zalving en
de communie en ’s middags overleed zij.

Haar uitvaartmis werd op 18 maart
gehouden in onze kerk, de plaats waar zij
zo vele jaren met vreugde de liturgie had
gevierd. Henny vertrouwde er op dat zij na
dit leven de hemelse liturgie zou meevieren
en geborgen zou zijn in de liefde van God.
Mogen haar kinderen, kleinkinderen en
allen die zich met Henny verbonden weten
zich ook geborgen en gedragen weten door
die liefde van God.

Een dag na zijn negentigste verjaardag
moest Kees Giskes met een nare virusontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen.
Na een korte revalidatieperiode volgde er
een nieuwe ziekenhuisopname die veel van
hem gevergd heeft. Inmiddels is Kees voor
verdere revalidatie weer naar Gooizicht in
Hilversum. Wij wensen hem en zijn vrouw
Gerda kracht en Gods nabijheid toe.
Frits en Nel Woudsma werden kort na
elkaar met longproblemen in het ziekenhuis opgenomen en nu zijn zij samen voor
revalidatie in Gooizicht. Zij hopen spoedig

weer naar hun huis in de Hilversumse
Meent te mogen terugkeren.
Begin maart moest Ank Wessel-de Vette uit
Almere een tweede chemokuur ondergaan.
Met haar en haar man Rob hopen wij dat
die mag aanslaan.
De gezondheidstoestand van onze oud-pastoor George Blom gaat zodanig achteruit
dat hij sinds eind vorig jaar tot zijn verdriet
niet meer in de gelegenheid is om naar
de kerk te komen. Voor hem, zijn vrouw
Maria en hun kinderen is dit een moeilijke
periode. Maar George weet zich gedragen
door God.
contract voor haar werk in onze parochie
met een nieuw jaar verlengd wordt.
In de veertigdagentijd werd iedere donderdagavond voorafgegaan door een
eenvoudige maaltijd in de pastorie in de
kerk een stilteviering gehouden. Helen
heeft deze vieringen inhoudelijk opgezet en
ging daarin ook voor.

Op 3 maart deed onze pastoraal werker
Helen Gaasbeek aan het seminarie van onze
kerk haar afsluitende kerkelijk examen.
Ook namens onze parochie heb ik haar
daarmee gefeliciteerd. Zij zal nu met de
aartsbisschop in verder gesprek gaan over
haar toekomstige taken in de kerk. Eén
ding is echter al wel duidelijk dat haar jaar-

De griep heeft veel mensen onaangenaam
beziggehouden. Ook pastoors weten
daarvan. Om die reden is de aswoensdag-/
pannenkoekenbijeenkomst voor kinderen
niet doorgegaan. Jammer!

In de veertigdagentijd startte in samenwerking met de Regenboogkerk en het
Filmtheater weer een filmcyclus. Een niet
traditionele, maar wel een goede manier om
via de verschillende Gods- en mensbeelden
die vertoond worden zich te bezinnen en
voor te bereiden op het Paasfeest.
De eerste filmdag was een lezing van dr.
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UIT DE PAROCHIE (VERVOLG)

Traditioneel werd in het weekend voor
Aswoensdag door Vita Nuova op twee
avonden een klucht opgevoerd. Het resultaat van ca. 250 uur (!) repeteren hebben de
bezoekers van Een Spartaans huishouden
gezien; uiteindelijk kwam iedereen door de
juiste deur bij de juiste persoon terecht!

Freek Bakker over meer dan honderd jaar
verfilmingen over het leven en in het bijzonder de passie- en paasgeschiedenis van
Jezus. Hij liet daarbij diverse uitgebreide
filmfragmenten zien. Boeiend hoe mensen
vanuit verschillende religieuze en culturele
achtergronden tegen het voor ons mensen
steeds weer actuele verhaal van Jezus en de
betekenis daarvan aankijken.

Sinds enkele maanden begint de eucharistieviering op de vierde woensdag van de
maand (nu 22 april) niet om 9.45 maar om
11.00 uur.
Hierdoor zijn een aantal oudere parochianen voor wie een vroeger aanvangsuur een
probleem is, in de gelegenheid om wel naar
de viering te komen.
Na afloop is er in de pastorie gelegenheid
voor ontmoeting en een eenvoudige lunch.
Deze bijeenkomsten zijn altijd zeer geanimeerd en voorzien zeker in een behoefte.

Maar het is niet zo dat deze bijeenkomst
alleen bestemd is voor oudere parochianen.
Ieder van u is daarbij van harte welkom.
Ik wens u allen een goed Paasfeest, het
feest waarop wij mogen vieren dat niet de
machten van kwaad en lijden, maar van
goedheid en leven het laatste woord hebben.
Wietse van der Velde
pastoor

UIT HET KERKBESTUUR
De eerste maanden van het jaar staan
bekend als saai, maar voor het kerkbestuur
zijn ze dat eigenlijk nooit. Zoals u weet zijn
we eind vorig jaar begonnen met aparte
vergaderingen van wat we voor het gemak
maar even het ‘dagelijks bestuur’ noemen.
Dit DB (pastoor, secretaris en penningmeester) handelt alle praktische zaken af
en bespreekt deze punten dan kort op de
gewone bestuursvergaderingen. Zo houden
we tijd over onderwerpen die meer aandacht vragen.
Een van die onderwerpen is het teruglopende aantal kerkgangers in de vieringen.
Die langzame terugloop is al enige tijd
zichtbaar. Sommige parochianen hebben
hun zorgen daarover geuit en het kerkbestuur deelt die zorgen. Het vaststellen van
een negatieve trend is de eerste stap. Stap
twee - er iets aan doen - vraagt om betrokkenheid en inzet van velen. Het bestuur kan
dat onmogelijk in zijn eentje.
In de bestuursvergaderingen maken we
in deze periode tijd voor de persoonlijke
inbreng van enkele bezorgde of kritische
parochianen. Zo hopen we snel een stap
verder te komen. Eenvoudige oplossingen
zijn er niet, maar het onderwerp heeft
zeker de aandacht. In januari hebben we
als bestuursleden in de bestuurskamer een
gezamenlijke maaltijd gehouden, zonder
vergaderagenda. Het was een gezellige en
waardevolle avond, waar we elkaar wat
meer persoonlijk konden leren kennen.
Yvonne Hoek is samen met Laurette van
Geene zeer nauw betrokken bij een vriendin
die terminaal ziek is. Voor beiden is dit al
de tweede keer; vorig najaar begeleidden ze

ook een terminaal zieke vriendin. Yvonne
is hierdoor al enige tijd te druk om in het
kerkbestuur te kunnen functioneren. We
missen haar energie en inzet, maar hebben
alle begrip voor de prioriteiten die ze stelt
en wensen haar veel sterkte.
Eind februari was er een extra vergadering
om met elkaar te spreken over het beleid
voor de parochie. Omdat de zondagse viering de kern van het parochieleven is, zowel
voor onszelf als voor gasten van buiten de
parochie, willen we met elkaar nadenken
over wat er in de vieringen goed is en wat
beter kan. De uitkomst daarvan, samen met
de ideeën en wensen die op de startzondag
in september zijn opgeschreven, leveren een
unieke lijst op met punten waar we al op
korte termijn mee aan de slag gaan.
Op 26 april houden we een maaltijd met
de hele parochie. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. De lichtvoetige toonzetting van de
uitnodiging viel niet overal in goede aarde,
maar inmiddels is wel duidelijk wat de
bedoeling is: de onderlinge verbondenheid
en warmte in de parochie stimuleren. De
lunch is eenvoudig en kost niets. Iedereen is
van harte welkom.

van Constantinopel, het Internationaal
Oud-Katholieken Congres in september
en de waarneming van de aartsbisschop
gedurende drie maanden tijdens diens sabbatical.
Dit was voor hem te veel om daarnaast ook
nog alle taken in de parochie te vervullen
zoals hij zou willen. Het kerkbestuur heeft
dit dan ook aangekaart bij de aartsbisschop.
Pastorale zaken vragen momenteel veel
aandacht van de pastoor en de pastoraal
werker. Pastoor Van der Velde bereidt zich
voor op maar liefst drie huwelijken in de
komende periode. Daarnaast zijn er veel
zieken. Hun namen staan sinds kort op het
liturgiebriefje, zodat u hen ook thuis in uw
gebeden kunt noemen.
Officieel hebben we als kerkbestuur afscheid
genomen van onze stagiair Loes Berkhout.
Loes zou in de vergadering van maart haar
bevindingen en observaties met het kerkbestuur bespreken. Helaas werd ook toen de
griep een spelbreker. Een nieuwe afspraak
met Loes wordt gemaakt. Meer daarover
leest u mogelijk in een volgend verslag.
Namens het kerkbestuur,
Benne Holwerda

Zoals gebruikelijk in deze periode hebben
we als bestuur een functioneringsgesprek
gevoerd met pastoor Wietse van der Velde
en met pastoraal werker Helen Gaasbeek.
Het verslag ervan is – ook dat is gebruikelijk
- naar het Bisschoppelijk Bureau gestuurd.
We hebben vastgesteld dat pastoor Van
der Velde de afgelopen periode veel extra
taken had in het bisdom en de landelijke
kerk, zoals het bezoek van de Patriarch
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Op de afgelopen zitting van de Synode van
onze kerk werd Jillis van Maaren tot lid van
het presidium gekozen. Dit betekent dat zij
hiermee haar plaats als afgevaardigde van
onze parochie naar de Synode verliest.
Omdat een Synodeafgevaardigde gekozen
wordt door de gemeentevergadering
wordt u gevraagd om bij het kerkbestuur
namen van kandidaten voor deze functie
te noemen. De verkiezing zal dan plaatsvinden op de gemeentevergadering die
gepland staat op woensdag 27 mei.

BEREIKBAARHEID PASTOOR
Wie de pastoor belt, zal hem veelal zelf aan
de telefoon krijgen. Voor de momenten dat
hij elders is of liever niet gestoord wordt
in een gesprek doet het antwoordapparaat
goede dienst. Er zijn ook situaties dat de
pastoor voor langere tijd de telefoon niet

kan opnemen of terugbellen. Degene die
hem toch dringend wil spreken wordt verzocht in zo’n noodgeval 06 511 76 332 te
bellen. Dat is het nummer van de mobiel
van Margreet Vos, die weet waar zij de pastoor of zijn vervanger kan bereiken.

VAN DE PENNINGMEESTER
Hartelijk dank aan degenen die al hebben gereageerd op de Kerkbalansbrief! Naast de vaste uitgaven in het parochie-huishoudboekje
zijn er in de komende periode bijvoorbeeld ook kosten voor noodzakelijk onderhoud van het kerkgebouw te verwachten. Het is dus
voor de financiële gang van zaken in de parochie prettig om te
kunnen weten op hoeveel giften/bijdrages in 2015 we kunnen
rekenen.Voor wie nog wil meedoen aan Kerkbalans: de parochie
ontvangt graag uw financiële bijdrage op bankrekening NL45
INGB 0658444522 ten name van het OK Kerkbestuur, Hilversum onder vermelding van ‘Kerkbalans 2015’. Uw ingevulde
reactie-formulier kunt u inleveren bij Margreet Vos (voor adres,
zie colofon) of een van de andere kerkmeesters.
De extra collecte van januari 2015 voor het oecumenische werk
heeft € 92,10 opgebracht, die voor het jeugdwerk in februari
€ 56,75. Hoe hoog de eindopbrengst voor de vastenactie voor het
citypastoraat is kunnen we nog niet melden. Er zijn nog collectes
en giften onderweg. Wilt u ook nog iets bijdragen, dan graag voor
half april uw gift op bovenstaand banknummer onder vermelding
van ‘vastenactie 2015’.
Voorheen waren er twee bankrekeningen waarop u uw giften voor
de kerk kon ondermaken. Vanwege overzichtelijkheid wordt nu
alleen het genoemde banknummer NL45 INGB 0658444522
gebruikt. Heeft u incasso-opdrachten lopen, gekoppeld aan dat
andere banknummer, wilt u dat dan laten wijzigen? Bedankt!
Margreet Vos,
penningmeester
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GEZOCHT: KERKBESTUURSLID
Zes personen telt het kerkbestuur momenteel: de pastoor en vijf parochianen. Pastoraal
werker Helen vergadert ook mee, maar maakt officieel geen deel uit van het kerkbestuur. In
juni aanstaande eindigt de aanstelling van Yvonne Hoek. Yvonne zal na vier jaar afscheid
nemen van het kerkbestuur. Ze wil van de vrijgekomen tijd meer kunnen besteden aan
andere taken die ze in de parochie heeft. Een keuze die we begrijpen en fijn dat ze verder
gaat, maar we zullen de inbreng van Yvonne in het kerkbestuur zeker missen!
Met haar vertrek is het aantal vacatures in het kerkbestuur verdubbeld: niet één, maar twee
lege plekken. Als bestuur zoeken we al langer naar parochianen die willen delen in het
meedragen van verantwoordelijkheid in het bestuur van de parochie. Een aantal mensen
is al gepolst, anderen zullen benaderd worden. Maar in deze doen we opnieuw ook
heel graag een beroep op u: kent u iemand/bent u iemand die het kerkbestuur zou
kunnen versterken, geef dan de naam door aan iemand van het kerkbestuur. U zit
niet meteen vast aan een meerjarencontract, uiteraard is er eerst overleg. En u hoeft
niet te wachten tot juni. Hoe eerder we als kerkbestuur compleet zijn, hoe beter!

24U BELEIDSSESSIE
Het Collegiaal Bestuur en synodalen zullen op 24 april en 25 april zich opnieuw intensief
gaan bezighouden met het beleidsplan 2015 - 2020 voor de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland. Op de Synode in 2013 leverde het door het Collegiaal Bestuur opgezette concept van een beleidsplan vele vragen op, waarop het CB de synode uitnodigde tot een breed
overleg in het voorjaar 2014 om over de nieuwe nota te spreken.
Na deze extra voorjaarssynode waarin een start werd gemaakt met die besprekingen, volgt
nu een 24-uurs sessie over het beleid. Deze bijeenkomst over de nabije toekomst van onze
kerk wordt van harte aanbevolen in uw gebeden.

LERING EN VERMAAK
Zaterdag 14 februari zijn de kinderen tijdens Lering en Vermaak bezig geweest met De Tien
Geboden. Waar komen de Tien Geboden vandaan? En waarom zijn deze opgesteld?
Sommige kinderen wisten dat het te maken had met Mozes, een berg en de tocht door de
woestijn. Tijdens de lering is naar voren gekomen dat de Tien Geboden leefregels zijn. Het
zijn ‘oude’ , maar toch ook wel heel moderne leefregels. Elk kind heeft één gebod voorgelezen. Het gebod: Gij zult niet stelen was duidelijk. Het gebod: Gij zult niet doden daar
was iedereen het mee eens. Echter, andere geboden zijn niet altijd even makkelijk om aan
te houden.
Elk kind heeft ook een zelf gekozen gebod geschilderd. De geboden: Eer uw vader en
moeder, Gij zult niets begeren dat van uw naaste is en Gij zal geen kwaad spreken over
anderen. De middag eindigde met het voorlezen van een zelfgeschreven gebed. We hebben
geleerd dat de betekenis van Tien Geboden is: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf.

OPMAKER GEZOCHT (EN MEER!)
Ook zo’n zin om mee te werken aan ons parochieblad? De redactie zoekt iemand die om
de maand de vormgeving van de Vitus wil verzorgen. Oftewel iemand die de teksten en de
plaatjes tot een mooi geheel maakt. Dat gebeurt met hulp van een digitaal programma dat
je natuurlijk goed uitgelegd gaat worden. Bart B. en Marc weten al hoe leuk het is om de
Vitus tot een goed en mooi uitziend parochieblad te maken. Lijkt het je wat, heb je nog
vragen, spreek Inge even aan. En nu er toch over het blad wordt geschreven: wie zou de
redactie willen versterken: artikelen verzamelen of laten schrijven, zelf berichten schrijven,
in de gaten houden wat er gebeurt in de parochie en wat daarover in de Vitus moet staan.
Leuk om te doen en je bent meteen van alles op de hoogte!
Inge van Maaren, redactie@stvitus.nl
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ONTMOETING MET SYRISCHE PATRIARCH APHREM II
kerk (ca. 25.000 gelovigen), wilde hij ook
de zorgelijke situatie onder de aandacht
brengen van de minderheden, waaronder
de christenen, in het Midden-Oosten. De
ontmoeting vond plaats in het centrum van
de Syrische kerk in het Twentse Glane.

Op vrijdag 27 februari mocht ik onze
Aartsbisschop en kerk vertegenwoordigen
bij de ontvangst van patriarch Ignatius
Aphrem II van Antiochië, het hoofd van de
Syrisch Orthodoxe Kerk. Naast een bezoek
aan het Nederlandse aartsbisdom van zijn

De patriarch is een kerkleider die dichtbij de
mensen staat zoals bleek uit de ontmoeting
die hij die avond had met jonge syrischorthodoxe kerkleden. ’s Middags waren
de vertegenwoordigers van andere kerken
uitgenodigd en was ook de burgerlijke
overheid aanwezig. Veiligheidsmaatregelen
hadden het toch wel bijzondere karakter van
de ontvangst al aangekondigd. De patriarch
verwoordde in een toespraak zijn zorgen
en verdriet (in die week waren meer dan
tweehonderd christenen in Syrië door de
zgn. Islamitische Staat gevangen genomen).
‘Waarom is ons bloed goedkoper dan olie?
Waarom? Wat hebben de gewone mensen
misdaan dat ze uit hun huizen worden verdreven en hun leven niet zeker zijn? Wat
voor menselijkheid is dat?’
De wereld moet ingrijpen, meent de patri-

arch, de Verenigde Naties voorop. De
patriarch dankte de Nederlandse bevolking,
die als één van de weinige landen in de
jaren zeventig de Syrische, Turkse en Irakese
vluchtelingen veiligheid hebben geboden.
Die dank bleek ook tijdens het gesprek dat
de patriarch had met onze ook aanwezige
mede-parochiaan prof. Martien Parmentier,
die niet alleen een kenner van de oud-Syrische taal en theologie is, maar die zich in
het verleden intensief heeft ingezet om de
Syrische vluchtelingen een verblijfsvergunning te geven.

Kerken in Nederland hebben het initiatief
genomen tot coaching door maatjes. Ook
in Hilversum is deze stichting SchuldHulpMaatje aanwezig, inmiddels werkzaam in
Naarden, Bussum en Hilversum. Niet door
geld te geven, maar maatjes gaan naast een
ander zitten en helpen met het op orde
krijgen en houden van de financiele situatie.

eveld - Wouters bedankte de parochie voor
de gift die ook dit jaar gegeven was, maar
voegde daar ook vrijmoedig aan toe, dat een
extra bijdrage met gejuich ontvangen zou
worden. Het opleiden kost veel geld, maar
is noodzakelijk om adequaat en structureel hulp te kunnen bieden. Ook hoopte
mevrouw Kraaijeveld - Wouters dat er
meer kandidaten voor maatjes zich zouden
melden, mensen die bereid zijn een deel van

De nieuwe website van OK-Jeugdkampen is online en te vinden op de algemene OK Jongeren website http://okj.okkn.nl. Daar vind je ook de link naar de facebookpagina, waar je
al helemaal in de vakantievoorpretstemming komt.
Beestenboel, dat is het thema voor 2015 en dat zul je dan ook tegenkomen in het Landkamp, het ZAKamp en het Zeilkamp. Drie kampen in de zomermaanden en bedoeld voor
8 - 14-jarigen (Landkamp), jongeren van 15 - 19 jaar (ZAKamp) en jongeren die 18 of nóg
ouder zijn (Zeilkamp). De deelnemersbijdragen zijn laag, dat komt door de dikke subsidie
van de O.R.K.A.
Zoek de website op, bekijk Facebook en vind een folder in het kerkportaal, maar in ieder
geval: meld je aan voor een kamp, want anders mis je een geweldige zomerervaring!
Heb je vragen, mail dan naar: kampkern@gmail.com.

ZORG OM ZORG
Infor matie
Het was een bijzondere ervaring deze patriarch uit het door oorlog en ellende gekwelde
Midden-Oosten te mogen ontmoeten, een
priester die niet alleen opkomt voor zijn
eigen mensen, maar voor alle mensen die
slachtoffer zijn van onrecht, een priester
ook die leeft vanuit het christelijk geloof en
dat wil overdragen aan de generaties die na
ons komen.
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Wietse van der Velde

NEDERLAND KOPLOPER
Nederland is koploper wat betreft het
hebben van schulden. Ons systeem van
huizen met hypotheken is daar grotendeels
de oorzaak van. Een scheiding, een ontslag,
tegenslagen. Het opbouwen van schuld
komt veel voor en steeds vaker leidt dat tot
ernstige, problematische schulden.

BEESTENBOEL

De Quasimodolezingen worden
mede mogelijk gemaakt door het
Metropolitaan Kapittel van Utrecht en
de Haarlemse Bisschops Kas.

hun tijd en kennis beschikbaar te stellen om
anderen helpen, zodat die weer een stuk van
hun leven terugkrijgen als ze hun uitgaven
en inkomsten in balans hebben.
Meer informatie is te lezen op de landelijke
website www.schuldhulpmaatje.nl. Voor
Hilversum is het postadres van de stichting:
Van Hengellaan 6, 1217 AS Hilversum.
De coördinator alhier is Daniël Wagenaar
d.wagenaar@legerdesheils.nl.
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Negende

Quasimodolezing

Het thema Zorg is zeker ook een zorg voor kerken en theologen. Maar: hoe landt deze
inbreng bij verzekeraars, bestuurders in de zorg, en zorgprofessionals? Dit is de inhoud van
de negende Quasimodolezing op vrijdag 10 april 2015 met als titel: Menselijke waardigheid in de klem? Kerk een zorg.
Prof.Dr. Ruard R. Ganzevoort, theoloog en politicus, gaat met verzekeraars, bestuurders
en professionals in debat om zo te verhelderen wat er op het spel staat. Het panel wordt
gevormd door mr. André Rouvoet, voorzitter branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland, prof.dr. Jan L.L. Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur UMC en drs. Marieke Ridder,
geestelijk verzorger in verpleeghuis Bornholm en Hospice Bardo.
De lezing wordt gehouden in De Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht en zal beginnen
om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee.
Inschrijving: per email naar buro@okkn.nl. Kosten: € 15 (voor studenten € 10) - inclusief
koffie en thee, over te maken op NL68INGB0000225000 t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland o.v.v. Quasimodolezing 2015.

TONEEL OPNIEUW GROOT SUCCES
‘...geweldige acteerprestaties van alle spelers en evenzeer werden
geweldige prestaties geleverd achter de schermen door regisseur en al
die andere medewerkers!’ Aldus een reactie op Het Spartaans Huishouden, het toneelstuk dat door Vita Nuova op de planken werd
gebracht.Tweemaal werd de klucht gespeeld en tweemaal klonk een
enthousiast applaus. Op de website staat een mooi fotoverslag van de
uitvoering en via YouTube is zelfs het hele toneelstuk terug te zien,
om te beginnen bij deel I: http://youtu.be/I3QlQq2KOvw. Complimenten voor en dank aan de spelers, regisseur en medewerkers!!

Menselijke

waardigheid
in de kleM?
kerk een zorg

Prof. Dr. Ruard R. Ganzevoort

Vrijdag 10 april 2015
19.00 – 22.00 uur
In de Driehoek
Willemsplantsoen 2, Utrecht

24-2-2015 02:5

1-5-’15: MAAIKE EN JOÃO GAAN TROUWEN!
Nee, geen toneelstukje, dit keer is het écht waar! Maaike en
João treden op 1 mei om 14:00 uur in het huwelijk. U bent
allen uitgenodigd bij de ceremonie in de St. Vitus aanwezig te
zijn. Welkom! Met huwelijkse groeten, het bruidspaar in spé.

Mevrouw Kraaijeveld - Wouters, voorzitter van SchuldHulpMaatje Hilversum
e.o., vertelde op zondag 22 februari na
de viering over allerlei aspecten van het
hebben van schuld. Hoe schrijnend het
kan zijn, hoe het in allerlei lagen van de
bevolking voorkomt en wat voor invloed
het kan hebben op het leven van mensen,
gezinnen. De stichting heeft haar hart, dat
was wel duidelijk. Momenteel worden 31
personen / gezinnen in Hilversum terzijde
gestaan door een maatje. Mevrouw Kraaij6
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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 22 april.
Dan is de aanvangstijd 11.00 uur. Toegang
via de zijdeur van de kerk.
Bijzondere vieringen:
01 apr Chrismamis - Utrecht
02 apr Witte Donderdag - 19.30 uur
03 apr Kruisweg - 10.00 uur
03 apr Goede Vrijdag - 15.00 uur
04 apr Kinderpaasnacht - 19.30 uur
04 apr Paaswake - 21.30 uur
05 apr Hoogfeest van Pasen - 10.30 uur

COLOFON
Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:
De kopij voor de volgende Vitus graag
inleveren voor zondag 5 april.
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)
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
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum
Ophaaldienst
U wilt naar de kerk, maar u heeft geen
vervoer? Neem dan contact op met
Antonie van Aartsen: 035 6859810
Website
www.stvitus.nl
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AGENDA
31 mrt		
13.30
		
20.15
10 apr		
19.00
14 apr		
20.00
15 apr		
21.00
16 apr		
14.30
18 apr				
19 apr		
11.45
26 apr		
11.45
01 mei				

Film in de veertigdagentijd: Kreuzweg
Film in de veertigdagentijd: Kreuzweg
Quasimodolezing, Utrecht
Kerkbestuur
Jaarvergadering koor
OKSC-Seniorenmiddag
Leringweekend 15+
Catechese 11+
Parochielunch
Huwelijk Maaike en João

EXTRA COLLECTE NB CITY RUN
Deze maand vragen wij graag uw aandacht
voor de collecte voor onze zusterkerken.
Dankzij uw bijdragen aan de collecte
voor onze zusterkerken kan de kerk op
een bescheiden wijze zo nu en dan een
helpende hand reiken, wij hopen dat te
kunnen blijven doen. De extra collecte zal
worden gehouden op 5 april.

De twaalfde Hilversum City Run wordt
gehouden op zondag 19 april 2015. Een
mooi sportief spektakel en hardlopende
parochianen mogen aangemoedigd worden!
Vanwege het parcours wordt het centrum
van Hilversum deels afgesloten. Goed om
daar ook rekening mee te houden wanneer
u die zondagochtend het kerkplein wilt verlaten.

EXPOSITIE IN REGENBOOGKERK
In de Regenboogkerk is tot 30 april een nieuwe tentoonstelling te zien. Exposant is Margreth Decker-de Zwart uit Hilversum. Ze heeft opleidingen gevolgd in Griekenland,
Roemenië, Bulgarije en Servië. Zij verzorgt ook cursussen voor zowel beginners als gevorderden. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10:00 - 12:00 uur en zondag na de
kerkdienst tot ca. 12:30 uur

