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SINT VITUS
Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum  November 2011

Najaarsgemeentevergadering
Op de leestafel in het portaal van de 
kerk zullen vanaf zondag 30 oktober 
de agenda en stukken te vinden zijn 
voor de najaarsgemeentevergadering. 
U kunt ze meenemen ter voorberei-
ding op de vergadering die dit jaar 
plaatsvindt op dinsdag 8 november. 
Belangrijk thema van de najaarsver-
gadering is de synode die later, op 19 
november, wordt gehouden. Om onze 
synodalen, Jillis van Maaren en Theo 
van Asselt, goed beslagen ten ijs te 
laten komen willen we dit jaar tijdens 
de gemeentevergadering met elkaar 
van gedachten wisselen over één van 
de thema’s van de synode: de maat-
schappelijke betrokkenheid van onze 
kerk en hoe we daar vorm en inhoud 

berIcHTeN VaN HeT KerKbeSTUUr
Synode
Mocht u, behalve tijdens de najaars-
gemeentevergadering, verder willen 
discussiëren over het thema maatschap-
pelijke betrokkenheid van onze kerk 
dan bent u op 19 november van harte 
welkom op de publieke tribune van de 
synode. De tribune wordt betrokken 
bij de discussie die door een aantal 
sprekers zal worden ingeleid. Voor het 
reizen hoeft u het niet te laten, want, 
zoals altijd, vindt de synode plaats in De 
Akker vanaf 09.30 uur.

Jeugdwerk
Yvonne Hoek heeft namens het kerk-
bestuur samen met jongerenpastor 
Jutta van Maaren deelgenomen aan 
het overleg van pastores binnen de 
Agatha-regio. Onderwerp van gesprek 
was het jeugdwerk binnen de verschil-
lende parochies en hoe daar in kan 
worden samengewerkt. Concreet heeft 
het overleg opgeleverd dat de parochies 
Hilversum, Amersfoort en mogelijk 
Utrecht samen catechese 11+ gaan 
organiseren en dat er twee keer per jaar 
een regionale activiteit aan 16-plussers 
wordt aangeboden. De parochie Hil-

aan kunnen geven. Bernd Wallet, 
pastoor van de Utrechtse parochie, is 
bereid gevonden hierover een inleiding 
te houden en het gesprek te leiden. 
Natuurlijk krijgt u tijdens de vergade-
ring ook de laatste stand van zaken te 
horen over parochiezaken en krijgt u 
zelf de gelegenheid uw mening te laten 
horen over datgene wat u belangrijk 
vindt. Kortom, de gemeentevergade-
ring belooft een interessante avond 
te worden. Het kerkbestuur stelt het 
zeer op prijs zo veel als mogelijk leden, 
gastleden en vrienden van de parochie 
te mogen ontmoeten op dinsdag 8 
november, 20.00 uur. 

Namens het kerkbestuur,
Marieus Mulder

versum zal dit in het voorjaar van 2012 
voor de eerste keer organiseren. 

Taakverdeling bestuur
Binnen het kerkbestuur bestaat de 
wens om de verdeling van aandachtsge-
bieden en de daarbij behorende taken 
beter te stroomlijnen en te ordenen, 
zodat het bestuur slagvaardiger kan 
functioneren. Aan de hand van een 
tiental aandachtsgebieden is nu een 
persoonsgebonden verdeling gemaakt. 
Tijdens de najaarsgemeentevergade-
ring zal het bestuur de taakverdeling 
aan de parochie presenteren.
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ParOcHIe wel & wee

na haar benoeming in Utrecht heeft 
zij het examen afgelegd aan het cura-
torium tot opleiding van organisten 
in de oud-katholieke kerk. Zij slaagde 
daarvoor cum laude. Enige jaren later 
deed zij in Utrecht eindexamen conser-
vatorium met als hoofdvak piano. Elly 
kreeg les van Georg Stam (orgel), Anton 
Dresden (piano) en Daan Manneke 
(orgel). De laatste heeft een moderne 
mis gecomponeerd, die opgenomen is 
in het supplement van ons gezangboek. 
Elly is organist geweest in Utrecht, 
Den Haag, Middelburg (in de lutherse 
kerk) en vanaf 1972 is zij organist in de 
oud-katholieke parochie St. Vitus en de 
lutherse kerk in Hilversum. Naast haar 
orgelspel in vieringen heeft zij ook veel 
concerten gegeven.  Ruim zestig jaar 
heeft Elly als organist gefunctioneerd om 
de lofzang van God gaande te houden, 
waarvan bijna veertig jaar in Hilversum. 
Zij moet, met veel verdriet, gedwongen 
stoppen vanwege spierreuma. Elly is 
dankbaar dat zij zoveel jaren met zoveel 
vreugde organist heeft mogen zijn. Op 29 
oktober werd zij 81 jaar!  Na de viering 
op 13 november biedt het kerkbestuur 
haar een receptie aan in De Akker. Het 
kerkbestuur hoopt dat veel parochianen 
aanwezig zullen zijn!

Overleg regio 
Op de agenda van het pastoresoverleg 
van onze regio Agatha op 22 september 
jl stond het jongerenwerk. Hierbij 
waren de jongerenpastor Jutta Eilander, 
Yvonne Hoek, de portefeuillehouder 
jongerenwerk Hilversum en Angela 
Berben, verantwoordelijk voor het jon-
gerenwerk in Amersfoort, uitgenodigd 
om in de ochtend aanwezig te zijn. 
Het jongerenwerk stond op de agenda, 
omdat de pastores een overzicht willen 
hebben van wat er nu aan jongeren-
werk gebeurt en hoe er eventueel meer 
samengewerkt kan worden. Concreet 

zijn er enkele afspraken gemaakt:
Op 18 maart willen we samen een acti-
viteit organiseren voor de catechese 11+ . 
Hilversum en Amersfoort nemen hiertoe 
het initiatief. Twente, Arnhem, Gro-
ningen en Friesland onderzoeken of zij 
kunnen aansluiten. Voor de 16+ willen we 
twee keer per jaar een gezamenlijke acti-
viteit organiseren voor de hele regio. In 
2012 zal de eerste activiteit plaatsvinden. 
Het was een plezierig en constructief 
overleg!

Ontmoetingsavond Almere
Op 28 september jl. vond een ontmoe-
tingsavond plaats in Almere. Nu het 
project Almere is gestopt en er geen 
eigen pastor meer is, worden de con-
tacten met de parochianen weer opgepakt 
door de parochie Hilversum. Op deze 
eerste avond is er geïnventariseerd wat 
de wensen zijn. De mensen die aanwezig 
waren, reageerden enthousiast. Ze willen 
elke maand wel bij elkaar komen en een 
onderwerp bespreken, en ze willen aan 
het begin en eind van het seizoen een 
leuke activiteit. Een van de aanwezigen 
kan de uitnodigingen verzorgen, een 
ander wil wel eens een inleiding houden. 
Kortom, een enthousiaste start! De vol-
gende bijeenkomst zal in november 
gepland worden.

Betaald?
Op de startzondag hebben ongeveer 
vijftig mensen het boek ‘Oud- en nieuw-
katholiek’, dat bisschop Joris Vercammen 
heeft geschreven, uitgereikt gekregen 
door de pastoor, in het vertrouwen dat 
iedereen € 15,95 op de rekening van onze 
penningmeester zou gireren. Dat ver-
trouwen heeft hij nog steeds, maar hij wil 
u wel herinneren aan de betaling. Mocht 
u nog niet betaald hebben, wilt u dan zo 
spoedig mogelijk het bedrag gireren op de 
rekening van onze penningmeester onder 
vermelding ‘boek bisschop Vercammen’.

Zieken
De operatie die Anne Thasing in sep-
tember heeft ondergaan, leek in eerste 
instantie goed verlopen te zijn. Later 
bleek, dat zij in verband met een ont-
steking toch nog in oktober een tweede 
keer geopereerd moest worden. Dit 
heeft heel veel van Anne, maar ook 
van haar man Luuk gevraagd. Anne is 
thuis en probeert door rust weer wat op 
krachten te komen. Voorlopig wil zij 
even geen bezoek.

Wouter Biegstraaten, man van Jo 
van Lemmen, heeft in het ziekenhuis 
gelegen met een nekhernia. Hij is thuis 
en men probeert met fysiotherapie te 
voorkomen, dat de nekwervel nog een 
keer verschuift. Mocht dit niet lukken, 
dan is er de mogelijkheid dat hij toch 
een operatie moet ondergaan.

Bep Bikker is weer thuis na een been-
operatie. Het gaat de goede kant op, 
maar de beenwond is nog niet dicht.

Bij nader onderzoek is bij Elly Brui-
ning-Klören geconstateerd, dat zij 
spierreuma heeft. Dat is erg pijnlijk. Zij 
heeft nu medicijnen, die lijken aan te 
slaan. 

Maria Blom is ook geteisterd door een 
acute aanval van reuma. Zij heeft injec-
ties gehad en haar beide polsen moesten 
in een brace. Het herstel gaat langzaam.

Wiebo Wiersdma is gevallen in zijn 
huis. Hij herstelt heel langzaam van zijn 
pijnlijke val.

Alle zieken wil ik heel veel sterkte 
wensen en Gods troostende nabijheid.

Afscheid organist
Op zondag 13 november a.s. zullen wij 
afscheid nemen van onze organist Elly 
Bruining-Klören. Haar muzikale car-
rière begon al vroeg. Elly kreeg pianoles 
op de muziekschool en daarna is zij in 
1947 begonnen met orgellessen bij Alex 
de Jong, de componist van enkele missen 
in ons gezangboek. In 1950 werd zij 
benoemd tot organist van de kathedraal 
en parochie St. Gertrudis in Utrecht. 
Als organist van de kathedraal werd er 
veel van haar gevraagd. De toenmalige 
aartsbisschop van Utrecht, Mgr.Andreas 
Rinkel, was een zeer muzikale man, die 
veel missen heeft geschreven. Al spoedig 
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Voorbereiding op de eucharistieviering
Ons mooie kerkgebouw is in 1889 
door de aartsbisschop van Utrecht 
gewijd. Het is niet zomaar een gebouw, 
maar het huis waar God aanbeden 
wordt. Daarom wordt het ook gewijd 
en zo apart gezet voor de eredienst. 
Voor we het gebouw betreden gaan 
we eerst een paar traptreden op, alsof 
we een berg opgaan om de hectiek van 
alledag even achter ons te laten op zoek 
naar de stilte. De stilte, waarin we God 
kunnen ontmoeten. In de eerste lezing 
van de verjaardag van kerkwijding 
wordt duidelijk wat de betekenis kan 
zijn van het wijden van een bijzondere 
plek of een gebouw. In Genesis lezen 
we: ‘Ontzagwekkend is deze plaats. 
Dit kan niet anders zijn dan het huis 
van God en de poort van de hemel.’ 
Deze ontzagwekkende plaats is in de 
woestijn, waar Jakob gedroomd heeft 
over de trap naar de hemel. Hij richtte 
een steen op en goot daar olie over uit. 
Dit doet ook de bisschop als hij een 
altaar wijdt. 
Als we de kerk - het huis van God - 
binnenkomen, dompelen we onze 
rechterhand in het wijwaterbekken 
en maken een kruisteken. Dit is een 
handeling die ons iedere week weer 
aan onze doop herinnert. Aansluitend 
maakt men een buiging naar het altaar 
toe. Het altaar symboliseert de aanwe-
zigheid van Christus. De Godslamp 
hangt voor het tabernakel waarin het 
geconsacreerde brood wordt bewaard. 
Ook dit is een teken van Christus’ 
aanwezigheid. We zoeken dan in de 
kerk een plaats en als we die gevonden 
hebben, knielen we en doen een 
gebed om zo Christus, onze Heer, te 
begroeten. Dit voorbereidingsgebed 
kan het ‘Onze Vader‘ of een ander 
gebed zijn. Zo bereiden wij ons voor 
op de eucharistie. In het rode kerkboek 
(blz. 409) staat een uitgebreidere voor-
bereiding op de eucharistie. Eucharistie 
vieren is een feest. Iedere week wil 
Christus onder de gedaanten van 
brood en wijn tot ons komen. Het is 
daarom gepast als men het kerkgebouw 
binnenkomt, stil te zijn, zodat andere 
parochianen zich kunnen voorbereiden 
op de eucharistie. Als u iemand wilt 
spreken, kunt u dat beter doen op het 
kerkplein of in ‘De Akker’.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar        
de hemel open gaat, waar Gij ons met 
uw eng’len troost, waar Gij uw vinden 
laat? (liedtekst van Sytze de Vries)

Pastoor Leen Wijker

acTIVITeITeN

GedacHTeN bIj eeN afScHeId
Zestig orgeljaren waarvan tien in de kathedraal van St. Gertrudis te Utrecht, tien in de Lutherse 
kerk te Middelburg en ruim veertig in de Oud-Katholieke en Lutherse kerk in Hilversum, 
hebben mij een rijkdom aan speelvreugde en ervaringen gegeven. Werken met een grote ver-
scheidenheid aan priesters, predikanten, koren en dirigenten was niet altijd even gemakkelijk, 
maar wel boeiend en leerzaam. Nu ik gedongen ben o.a. door spierreuma te stoppen zal het gemis 
groot zijn. Dat ik echter zo lang in een rijke traditie van liturgie en kerkmuziek heb mogen staan, 
stemt mij gelukkig en dankbaar. Muziek geeft tijdens vieringen extra vleugels aan het Woord. 
Hieraan te hebben mogen meewerken was en blijft een groot voorrecht! SOLI DEO GLORIA
 Elly

Orgelbespeling Advent
Als start zal er op zaterdagmiddag 26 november voor de eerste zondag van de Advent om 
15.30 uur een orgelbespeling zijn door onze organist Bart Klijnsmit. Hij zal adventsmuziek 
ten gehore brengen.

Stel, ik zoek een kerk...
Op dinsdag 15 november is er een bijeenkomst over wat het oud-katholieke geloof en de Oud-
Katholieke Kerk inhouden. De bijeenkomst begint in het kerkgebouw om 20.00 uur. Een van 
de nadelen van de Oud-Katholieke Kerk is dat veel mensen niet weten wat oud-katholiek is. 
Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen oud-katholiek en rooms-katholiek? Een van de vragen 
die zeker beantwoord wordt tijdens de bijeenkomst. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen 
informatie via een film, een inleiding, een rondleiding door de kerk en een open gesprek. Allen 
zijn van harte welkom. U kunt zich tot 14 november aanmelden bij pastoor Wijker.

Over Oud- en nieuw-katholiek
De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris 
Vercammen, geeft op dinsdag 29 november 
een lezing over zijn onlangs verschenen boek 
‘Oud- en nieuw-katholiek’. De lezing vindt 
plaats in De Akker en begint om 20.00 uur.
Vercammen heeft zijn visie verwoord over 
‘oud-katholiek zijn’. In zijn boek gaat hij in 
op de houding waarmee oud-katholieken in 
het leven proberen te staan. Daarnaast geeft 
hij aandacht aan spiritualiteit, schrijft hij 
over ontvankelijkheid voor de moderne cul-
tuur en over verantwoordelijkheid nemen 
in onze huidige maatschappij. Voor de bis-
schop is oud-katholiek meer een beweging 
dan een instituut. Na de lezing is er ruimte 
en tijd voor discussie. Iedereen is hartelijk 
welkom. Graag uiterlijk 27 november aan-
melden bij pastoor Wijker.

Pastoor Leen Wijker



GeMISTe berIcHTeN
Bij het invullen van de oktober-Vitus zijn enkele berichten niet doorgekomen. Zo heeft 
u in die editie niet kunnen lezen over het leerhuis en ook de terugblik van Priscilla op de 
rommelmarkt stond niet vermeld. Ook de juiste tekst over de lezing van Simone van As 
ontbrak. Via de website en folders hebben we gelukkig mensen kunnen informeren en 
hopelijk ook enthousiasmeren om naar de lezing te komen.
Excuus, inzenders van deze teksten, en hopelijk gaat de communicatie nu beter!

Snuffelrommelmarkt 2011
Als jullie deze regels lezen is hij allang weer achter de rug. Maar langs deze weg willen wij 
alle mensen bedanken die spullen hebben aangeleverd. En natuurlijk alle mensen die op 
de vrijdag en de zaterdag zo hard hebben gewerkt om de markt tot een succes te maken. 
Ook reclame in de krant en de raamposters die overal werden opgehangen hebben hun 
werk gedaan. En als je soms dacht dat reclame niet helpt: Zelfs via een Argentijnse lezer 
van de digitale Vitus hebben we zaterdag nog iemand binnen gekregen. Het mooie netto 
resultaat is geworden: 1.039,65 euro.
Nogmaals Hartelijk Dank aan iedereen!
Priscilla.

Leerhuis
Een jaar geleden zijn we gestart met het Leerhuis. Het thema was ‘de eucharistie’. Een 
klein groepje, maar het enthousiasme was groot, zo groot dat we unaniem besloten verder 
te gaan met een nieuw thema. Dat thema wordt ‘het Christendom van Pinksteren tot 
Constantijn.’ Door ziekte van één van de leden is de start voor dit seizoen uitgesteld, maar 
de verwachting is dat we binnenkort weer zullen starten.
Als u zich meer wilt verdiepen in de achtergrond van ons geloof en de geschiedenis 
daarvan, bent u van harte welkom om ons groepje te komen versterken. De bijeenkom-
sten worden eens in de één à twee maanden op maandagavond gehouden op het adres 
Hoge Larenseweg 173, te Hilversum. Met belangstelling zien wij uw aanmelding tege-
moet bij Antonie van Aartsen, tel. 035 6859810 of e-mail vaartsen@kpnmail.nl.

Antonie van Aartsen

TONeel 2012
De repetities voor het toneelstuk van het 
komende jaar zijn alweer van start gegaan. 
Met drie heren en vijf dames gaan we u 
verwennen met de vrolijke klucht ‘Wel-
stand en Wormenbrij’. Er zijn uitvoeringen 
op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 
2012. Voor de vrijdagavond begint 
eind december de kaartverkoop. Reser-
veert u de datum alvast in uw agenda!!!

‘Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer 
ontferm U.’ Deze tekst zingen wij iedere 
zondag tijdens de dienst, soms een-
stemmig, dan weer meerstemmig; soms 
in het Grieks, dan weer in het Neder-
lands. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf en 
dus repeteren we, onder de bezielende 
leiding van Bart Klijnsmit, iedere woens-
dagavond. Om acht uur is iedereen 
aanwezig en kan de repetitie beginnen. 
We nemen de dienst van de komende 
zondag door en daar waar nodig wordt 
er door Bart bijgeschaafd. Tot aan de 
pauze zingen we de liederen die om extra 
oefening vragen. Het zijn dan vooral de 
eenstemmige Nederlandstalige liederen. 
Koffie... natuurlijk met iets lekkers erbij. 
De nodige weetjes worden uitgewis-
seld en grappen gaan rond. Na de pauze 
gaan we voor iets extra’s. We gaan dan 
over op het Engels, Duits, Latijn en 
meerstemmig. We willen als koor zo een 
repertoire opbouwen, zodat we altijd iets 
achter de hand hebben voor bijzondere 
gelegenheden. Bovendien vinden we dit 
gedeelte een mooie uitdaging en Bart 
stimuleert ons daarin. Hij vertelt dan iets 
over het stuk, uit welke tijd het komt, 
over de interpretatie en dergelijke. Zo 
hebben we de afgelopen jaren al diverse 
uitvoeringen gegeven. De stemmen zijn 
redelijk bezet, hoewel de alten in de 
minderheid zijn. De meeste zondagen 
zingen we met het hele koor, maar er 
zijn ook zondagen dat alleen de mannen 
of alleen de vrouwen zingen. Het kan 
ook wel gebeuren dat je een keer niet 
kunt komen, geen punt. Wanneer je het 
leuk vindt, kom dan eens langs bij een 
repetitie (ingang zijkant kerk). Misschien 
ben je wel een geboren zanger of zangeres!

Anne-Marie de Vries

KOOr

4
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02 nov.     20.00   Lezing Simone van As, geestelijk verzorger op de Wallen
03 nov. 20.00  Basiscursus geloven (4)
08 nov. 20.00  Gemeentevergadering
10 nov. 20.00  Basiscurus geloven (5)
15 nov. 19.30  ‘Stel, ik zoek een kerk’
17 nov. 20.00  Basiscursus geloven (6)
18 nov. 20.00  Over de orthodoxie
19 nov.     09.30  Synode
19 nov. 14.00  Lering en Vermaak
22 nov. 19.30  Voorbereiding Lering en Vermaak
23 nov. 20.00  Theologenlezing Utrecht, zie seminarie.okkn.nl
24 nov. 20.00  Basiscursus geloven (7) 
25-27 nov.  After-leringweekend voor jongeren 14-17 jaar
26 nov. 15.30  Orgelbespeling Advent
27 nov. 11.30  Catechese 11+
29 nov. 20.00  Lezing bisschop Joris Vercammen  
01 dec   20.00   Basiscursus geloven (8) 
06 dec 20.00  Kerkbestuur
07 dec. 20.00  Priscilla
09 dec. 20.00  Over de orthodoxie
10 dec.  20.00  Klaverjassen
15 dec.     20.00  Kerststukjes maken
16 dec. 20.00  Festival of Nine Lessons and Carols

aGeNda

In de septemberuitgave van het blad De Oud-Katholiek stond een interview met 
ondergetekende. Hierin kwam ook de sinds vorig jaar oktober gehouden maandelijkse 
kerkdiensten in Mijdrecht aan de orde. Deze vinden plaats voor een tamelijk grote groep 
rooms-katholieke medebroeders en -zusters die naar aanleiding van een aantal conflicten 
hun parochiekerk hebben verlaten. Naar aanleiding van de opmerkingen over Mijdrecht 
kreeg ik nogal wat vragen. Omdat het onmogelijk is om alle vragen persoonlijk te beant-
woorden, wijs ik erop dat het ‘Katholiek Alternatief De Ronde Venen’ een eigen website 
heeft, te weten: www.derondevenen.okkn.nl. Ook wordt er elke maand een (elektroni-
sche) nieuwsbrief uitgegeven. Als men zijn of haar e-mailadres doorgeeft aan de beheerder 
van de website via   nieuwsbriefkadrv@gmail.com, krijgt u deze maandelijks gratis toe-
gezonden.

Wim de Boer

webSITe MIjdrecHTSyNOde

De 84e zitting van de Synode wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 19 november. 
De opening zal zijn om 9.30 uur. ‘s Mor-
gens worden enkele verslagen besproken 
en ‘s middags (aanvang 13.30 uur) staat 
één thema centraal: Wat heeft een maat-
schappelijk betrokken oud-katholiek met 
haar/zijn kerk? Middels een aantal inlei-
dingen en een discussie wordt het thema 
verkend. U bent welkom bij de Synode 
op de publieke tribune tijdens de verga-
dering en in de kerk bij de viering die 
om 12.00 uur begint. De Synode-zitting 
2011 eindigt volgens agenda om 16.00 
uur.
Lunchbonnen zijn te koop in De Akker.
Plaats: 
De Akker, Melkpad 14a, Hilversum
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Vieringen op zondag beginnen om 
10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op 
woensdagmorgen is er om 09.45 uur een 
gesproken eucharistieviering. Toegang via 
de zijdeur van de kerk. 

Bijzondere vieringen:
13 november  Dienst van handopleg-
                       ging, zalving en gebed  
20 november  Doop Tim, zoon van   
  Rachel en Martijn de   
  Moor-Kinneging en 
                      Verjaardag van kerkwij- 
  ding
27 november  Viering voor Jong en Oud

Redactieadres 
Rembrandtplein 7
3723 CH Bilthoven
E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting
De kopij voor het volgende nummer 
van de Vitus kan worden ingeleverd 
tot zondag 13 november 2011, 
16.00 uur. 

Let op: De volgende Vitus is een dub-
belnummer voor zowel december als 
januari!!! 

Pastoor
Drs. L.E. (Leen) Wijker 
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
tel: 035 624 80 09 
(op werkdagen tussen 9.15 - 9.45 
uur)
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur
Dhr. A.P. (Antonie) van Aartsen 
Hoge Larenseweg 173 
1221 AN Hilversum
tel: 035 685 98 10 
E-mail: vaartsen@kpnmail.nl

Penningmeester
Mw. M.J.G. (Margreet) Vos-van 
Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
ING Bank: 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69 
t.n.v. OK Kerkbestuur, Hilversum

Website
www.stvitus.nl

VIerINGeN KerSTSTUKjeS

cOlOfON

KIdS eN jONGereN
Zoals we beloofden in het parochie-
magazine bij de start van het nieuwe 
seizoen, bij deze een voortgangsber-
icht over de St Vitus kids- en jon-
gerenactiviteiten. Sommige ideeën 
zijn nog in ontwikkeling, anderen al 
goed onderweg. En ook wel wat in de 
ijskast. Voorbeeld daarvan is het idee 
een speelochtend voor de allerklein-
sten te beginnen, waarbij ook de 
ouders elkaar ontmoeten. Het plan is 
prima, maar op dit moment nog even 
niet praktisch uitvoerbaar. Wordt 
vervolgd! Wel is inmiddels de nieuwe 
Lering en Vermaakgroep gestart, met 
ook deels nieuwe leiding. Voor de 
leeftijdsgroep 10 - 14 jaar staat in het 
voorjaar ook een weekend op stapel, 
samen met andere OK-basisschool-
leerlingen uit de regio. We kijken 
in de OK-regio of we ze al eerder 
een dag bij elkaar kunnen halen om 
elkaar vast wat te ontdekken. De 14 
- 17 jarigen, kunnen al in het najaar 
met regio-leeftijdsgenoten op week-
end. Exacte datum en uitnodiging 
volgen. In het voorjaar hopen we dan 
ook een keer een regionale 11-plus 
catechese te plannen. Ook gaan ze 
hier en daar kijken bij ‘de buren’. Als 
eerste bij Thousand Hills, de interna-
tionale kerk in Hilversum, op zondag 
13 november. En er zijn meer ideeën. 
Bijvoorbeeld het uitwerken van een 
echte jongerenviering, nog veel meer 
voor (en door?) jongeren dan de 
diensten voor ‘jong en oud’. Die di-
ensten zijn tegenwoordig gekoppeld 
aan startzondag, eerste zondag van de 
Advent en eerste zondag van de veer-
tigdagentijd bij de start van de pro-
jecten in de kinderkerk. Ook worden 
de 16-plussers uitgenodigd om op 27 
november bij de pastoor te komen 
eten en loungen; we zien wel wat 
daar verder ter tafel komt. Er wordt 
gekeken of ook de 16-plussers elkaar 
regionaal een paar keer per jaar er-
gens kunnen tegenkomen. Vanuit het 
kerkbestuur ben ik verantwoordelijk 
voor alles op het gebied van kinderen 
en jeugd. Heeft u vragen, ideeën of 
iets anders te melden, dan hoor ik 
het graag. Genoeg voor nu, zoals u 
ziet wordt er druk gepland, gedacht, 
gewerkt. Wordt vervolgd.

Yvonne Hoek
Yvonnehoek@live.nl of 06-16361622

SeNIOreN

De bloemengroep nodigt u ook dit jaar 
uit om kerststukjes te komen maken op 
donderdag 15 december, 20.00 - 22.00 
uur (koffie vanaf 19.45 uur) in de kerk. 
Iedereen van binnen of buiten de paro-
chie is van harte welkom. Met veel groen, 
bloemen en wat versiersels wordt een 
kerststuk gemaakt voor op tafel of voor 
een hoek van de kamer. Er is plaats voor 
maximaal tien personen. Zelf meenemen: 
bakjes met een diameter van 15 cm. 
Kosten € 6,--. Ingang via de zijdeur van de 
kerk. Opgeven vóór 8 december 2011 bij 

Gerda Giskes:           035 - 624 01 06 of
Ingeborg Hendriks :   i.hendriks3@chello.nl

Beste senioren, misschien heeft een aantal 
van jullie al gemerkt dat Priscilla niets 
over de seniorentocht meldde. Helaas is 
het ons dit jaar niet gelukt om de bus-
tocht te organiseren. Maar we hopen dat 
volgend jaar recht te trekken. 
Met vriendelijke groeten,
Priscilla.

PrIScIlla
Bijeenkomst woensdag 7 december om 
20.00 uur bij Suzan Bikker,  Rozenstraat 47.


