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Genealogie is populair. Veel mensen zijn op zoek naar hun roots en zoeken uit hoe hun stam-
boom is samengesteld. Het evangelie van Matteüs begint ook met een stamboom, namelijk 
die van Jezus Christus. Doorgaans is bij een stamboom de blik op het verleden gericht, op 
vaders van de zonen, grootvaders, overgrootvaders en zo ver mogelijk terug in de tijd. Maar de 
stamboom die evangelist Matteüs ons voorhoudt, is gericht op de toekomst, op de zoon van de 
vader, op diens zoon en zo verder.

Matteüs gelooft dat God in Jezus, zoon van Abraham, zoon van David, kind van Israël en een 
koningskind, zijn beloftes heeft gehouden. Alles waar het de Eeuwige in die lange keten van 
geslachten om begonnen was, een mens zoals hij het bedoeld had, vindt zijn vervulling en 
bekroning in Jezus van Nazareth. Jezus staat in een lange traditie. Wie die traditie wil verstaan, 
begint bij het begin, bij het eerste Bijbelboek Genesis. Het boek van de wording van hemel en 
aarde, de wording van de mens en te midden van de mensen de wording van het volk Israël. 
Gods geschiedenis met Israël is in de visie van Matteüs een uitzonderlijke. In die wording van 
het volk Israël en daarin ook die van Jezus, spelen vrouwen zoals Sara, Ruth en Maria een opval-
lende rol. Sara wordt zwanger op haar oude dag. Ruth is import - niet van Israël - en trouwt met 
de vrome Boaz, kind van een prostituee. Maria wordt zwanger, overschaduwd door de Heilige 
Geest.
Zij maken deel uit van Jezus’ stamlijst. Een lijst van mensen van vlees en bloed, mensen met 
zwakke en sterke kanten. Mensen die hebben uitgezien naar nageslacht, toekomst en vergeving. 
Ook mensen die tegenslag hebben ervaren. Zoals de grote koning David. Hij valt op Batseba, 
de vrouw van een ander. Hij elimineert haar echtgenoot en verwekt bij haar een zoon, Salomo. 
Toch staat ook David in de stamboom als voorouder van Jezus. ‘Jezus, zoon van David, zoon 
van God’ zingen we in de litanie. Bij God heeft schuld niet het laatste woord, zoals ook Jezus 
blijft verkondigen. Mensen krijgen steeds weer een nieuwe kans. 

In de adventstijd zien wij vol verwachting uit naar de komst van Jezus. God wil onder mensen 
wonen. In het leven van Jezus en in zijn wordingsgeschiedenis zien we dat. God is gericht op de 
toekomst.  Ik wens u een gezegende voorbereiding op het kerstfeest!

Pastoor Leen Wijker

Ook dit jaar zal op 24 december tegen 
de tijd dat het donker wordt het kerk-
plein veranderen in een kerstkerkplein: 
natuurlijk staat die grote kerstboom 
met heel veel lichtjes midden op het 
plein, maar er is ook muziek van de 
Beatrix Brass Band. Liters koffie en 
chocolademelk gaan geschonken wor-
den en de sneetjes krentenbrood liggen 
klaar. De kerststal met echte dieren en 
de draaimolen zijn aanwezig en je kunt 
op de foto als engel of herder. En dat 
alles in een prima kerststemming!
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‘Nog niet zo heel lang geleden stond een 
ster, zo hoog, pal boven een stal. In die 
stal woonde een koe, een ezel, een schaap 
en twee families muizen. En er was ook 
visite: een meneer en een mevrouw.’
Zo begint het verhaal dat verteld gaat 
worden in de kinderkerstnacht op zater-
dag 24 december, 17.00 uur voor kin-
deren tot 7 jaar. Zij horen en zien het 
kerstverhaal uit het boek ‘De koe zei boe, 
de ezel balk en het schaap toen bla’ van 
Herman van Veen (tekst) en Alja Zwie-
renberg (illustraties). In de viering wor-
den natuurlijk ook bekende kerstliederen 
gezongen. 
Iets later, om 19.00 uur, worden de ou-
dere kinderen, van plm 7 tot 12 jaar ver-
wacht. Met hen lezen we het kerstverhaal 
van de geboorte van Jezus in een aange-
paste hervertelling door Nico ter Linden. 
De illustraties met veel hedendaagse de-
tails zijn van Marius van Dokkum en ko-
men uit het boek ‘De beste wensen uit 
Bethlehem’. 
In beide kinderkerstnachten kunnen kin-
deren na de dienst naar de dominee of 
pastoor om de kinderzegen te ontvangen.

wILT U MEER wETEN OVER 
DE OUD KATHOLIEKE KERK EN 

OVER DE PAROCHIE IN 
HILVERSUM? 

OP DE VOLGENDE wEBSITES 
VINDT U MEER INFORMATIE:

www.STVITUS.NL

EN

www.OKKN.NL

Meer WeteN?

VIerINgeN
Op 24 december zijn er drie kerstnachtvieringen:
De eerste kinderkerstnacht (voor kinderen tot plm 7 jaar) begint om 17.00 uur, de tweede 
kinderkerstnacht om 19.00 uur.
Om 21.45 uur is er samenzang en om 22.00 uur begint de kerstnachtviering.
Houdt u er rekening mee dat u op kerstnacht niet op het kerkplein kunt parkeren! 

Op de eerste kerstdag, 25 december, begint de viering om 10.30 uur.
Op oudjaar, 31 december, zal de vesper worden gezongen om 17.00 uur.
De eucharistieviering op nieuwjaarsdag, 1 januari, zal om 10.30 uur aanvangen.

aDVeNtsPrOJect kINDerkerk

Op de adventszondagen gaan we op zoek naar de koning. Als het kerst is, vinden we de 
nieuwe koning als een kind in een voerbak. Iets anders dan we hadden verwacht. Tijdens 
de advent lezen we uit het boek Rechters en vragen ons aan de hand van Debora, de 
koningzoekende bomen, de moeder van Simson én Simson af of zij degene zijn die we 
zoeken of juist een ander.
Tijdens de eerste zondag van advent op 27 november, de Viering van Jong en Oud, werd 
het adventsproject geïntroduceerd. Het thema van die dag was ‘Zie je de koning al?’ De 
kinderen kregen in deze viering ook extra uitleg over de eucharistie. Je kunt dit soort vie-
ring dus eigenlijk niet missen. Of je nu jong of oud bent!

kINDerkerst-
NacHt
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ParOcHIe Wel & Wee
Zieken
Voor Margreet Jansen-Boer werd het lopen 
steeds pijnlijker en moeilijker. Zij heeft in 
november een knieoperatie ondergaan. 

Ook Anne Schweitzer is geopereerd. Bij 
haar zijn kwaadaardige cellen ontdekt, die 
zo spoedig mogelijk verwijderd moesten 
worden.

Wouter Biegstraten wacht op een oproep 
om opgenomen te worden in het UMC 
Utrecht voor een operatie. Het is helaas 
niet gelukt om zijn nekhernia met therapie 
te herstellen. 

Alle zieken wensen wij heel veel sterkte toe 
en een voorspoedig herstel.

Terugkeer
Neola Sandvik gaat na 25 jaar in Nederland 
te hebben gewoond terug naar de Ver-
enigde Staten van Amerika, naar Seattle. 
We wensen haar alle goeds daar en hopen 
natuurlijk ook dat we elkaar nog eens 
kunnen ontmoeten. 

Afscheid en welkom administrateur
Jan Sloot doet al jarenlang de financiële 
administratie van onze parochie. Een 
enorme klus waar we hem dankbaar voor 
zijn. Jan stelt nog de jaarrekening 2011 op 
en na de voorjaarsvergadering in mei 2012 
wil hij stoppen met dit werk. Dan zullen 
we ook echt afscheid nemen van Jan als 
financiële administrateur. Het kerkbestuur 
is verheugd dat Mario Treffers bereid is 
gevonden om de administratie per 1 januari 
2012 over te nemen.

Afscheid Gerda Giskes
Voor de hoogtijdagen poetst een groep het 
kerkzilver. Gerda Giskes heeft veel jaren de 
coördinatie hiervan op zich genomen. En 
tussen de feestdagen door kon je haar ook  
nog wel in haar eentje poetsend aantreffen. 
Nu vindt Gerda dat de tijd is gekomen 
om hiermee te stoppen. We zijn Gerda erg 
dankbaar voor haar grote inzet!

Jaarlijkse gedachtenissen
Mocht u jaarlijkse gedachtenis willen 
houden voor uw overleden dierbaren, 
dan is het van belang dat u dit een 
maand van te voren aan de pastoor laat 
weten. Het is traditie dat een week voor 
de gedachtenis de namen worden afge-
kondigd.

Afwezigheid pastoor
Vanaf 7 januari tot en met 14 januari is 
pastoor Leen Wijker op vakantie en van 
24 tot en met vrijdag 27 januari is hij op 
retraite met de geestelijken uit de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland. De 
pastorie blijft bewoond. Voor pastoraal 
dringende zaken kunt u zich wenden tot 
de heer A. van Aartsen 06-20016739.

Pastoor Leen Wijker

Nieuwjaarsreceptie bisdom Utrecht
Het Metropolitaan Kapittel reikt op zaterdag 7 januari, 15.00 uur, de Sint Maartenpenning 
uit. Om 16.00 uur volgen de nieuwjaarsvespers en de jaarlijkse ontmoeting voor het bisdom 
en alle andere belangstellenden. Plaats: Kathedrale Kerk van Ste Gertrudis en zalencentrum 
De Driehoek, Willemsplantsoen te Utrecht.

Nieuwjaarsontmoeting in onze parochie
Emerituspastoor Nico Schoorl gaat voor in de viering van het feest Epifanie (openbaring 
van onze Heer Jezus Christus aan de volken) op 8 januari. In de volksmond wordt dit feest 
‘Driekoningen’ genoemd. Na de viering is er de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting.

Oecumenische viering
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week 
van gebed voor de eenheid van de christenen. De oecumenische viering van gebed voor de 
eenheid is op 22 januari gepland en wordt gehouden in de parochiekerk van ‘Onze Lieve 
Vrouwe Onbevlekt Ontvangen’ (Naarderstraat). Het thema ‘Winnen met gevouwen handen’ 
is gebaseerd op de tekst uit 1 Korintiërs 15,57 en werd aangedragen door Poolse christenen. 
De viering van schrift en gebed begint om 10.00 uur. We starten om 9.15 uur met een geza-
menlijk ontbijt in ’t Spintje (naast de kerk). We hopen dat veel parochianen bij het ontbijt en 
de viering aanwezig zijn. Het doel van het ontbijt is dat we elkaar ontmoeten en in gesprek 
gaan met iemand uit een van de deelnemende kerk, die u nog niet kent. De voorgangers zijn 
pastoraal werker Wim Huisintveld, dominee Jurjen Zeilstra en pastoor Leen Wijker. In onze 
kerk zal geen dienst zijn.

bIJZONDere VIerINgeN

UItNODIgINg VaN De rOOMs-

Graag nodig ik alle collega’s van de Raad van Kerken Hilversum en hun gemeenteleden van 
harte uit voor een bijeenkomst in de St.Vituskerk (Emmastraat) op zondag 11 december 
om 15.30 uur. Dit in het kader van de afronding van de restauratie van de Vituskerk. Er zal 
dan door de Gooische Koorschool een Festival of Lessons and Carols worden gezongen. We 
zullen dit afwisselen met gebeden. Ook zullen we nog een kleine uiteenzetting geven over de 
restauratie en krijgen mensen de gelegenheid om rustig in de kerk rond te kijken. 
 
Wijker Jules Dresmé
(Regio) pastoor H. Vitus en H.Willibrord 

katHOlIeke ParOcHIe sINt VItUs
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Afgelopen zaterdag 29 oktober was de ope-
ning van het kaartseizoen 2011/2012. Met 
achttien deelnemers hebben wij een gezellige 
avond gehad. De uitslag was zeer verrassend, 
want op de eerste zeven plaatsen staan al-
leen vrouwen genoteerd. Gery als eerste met 
5474 punten, gevolgd door Mariëtte en In-
geborg op de tweede en derde plaats.
 
U bent ook van harte uitgenodigd om de ko-
mende kaartavonden met ons mee te doen. 
Wij spelen klaverjas en proponeren vooral 
voor de gezelligheid. Het is zeker geen pro-
bleem als u de eerste avond gemist heeft of 
als u op één van de onderstaande data ver-
hinderd bent.
 
Wij hopen u allen te ontmoeten om 19.30 
uur op de volgende data in De Akker:
 
10 december
14 januari
11 februari
10 maart

VrOUWeN-
POWer!!

tONeelaVOND VIta NUOVa

Ook dit jaar willen wij u weer uitnodigen voor een avond met toneel. De klucht gaat over 
de familie Beunen. Het lijkt een volkomen normaal gezin. Alhoewel...? Kitty heeft haar 
handen vol met de carrière van haar man, een jaloerse vriendin en een dochter met een 
rare vriend! Als klapper op de vuurpijl begint oma’s ‘kronkelende’ hobby vreselijk uit de 
hand te lopen. Voldoende ingrediënten om snel een kaart te kopen!!
Op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2012 zal Vita Nuova het toneelstuk opvoeren. De 
aanvang is om 20.00 uur in De Akker (zaal open om 19.30 uur). Voor de opvoering op de 
vrijdagavond kunt u vanaf zondag 25 december t/m zondag 15 januari kaarten kopen à zes 
euro bij Gery Bikker. Na deze datum gaat het restant in de vrije verkoop. Kaarten zijn ook 
via de e-mail te reserveren: bikkerth@ziggo.nl. Mocht u op vrijdag niet kunnen komen, 
dan bent u van harte welkom op donderdag. We hopen u een leuke avond te bezorgen met 
ons nieuwe toneelstuk ‘Welstand en Wormenbrij’. 

bOWleN
De jaarlijkse bowlingavond komt er weer aan! Ditmaal een keer in het begin van het nieu-
we jaar! Dit betekent een paar weken extra ‘oefentijd’ of een kans om de extra kilootjes 
van de feestmaand er weer vanaf te bowlen! Maar het wordt in ieder geval weer een avond 
waarop iedereen, jong en oud, zijn of haar kunsten mag vertonen. Kom ook gezellig langs! 
De avond is gepland op 21 januari van 20.00 uur tot 21.30 uur (aanwezig 19.30 uur) op het 
Noordse Bosje. De kosten voor deze gezellige avond zijn €6,- pp, dat is inclusief een drankje. 
Geef je dus snel op, want vol is vol!  Bij genoeg aanmeldingen van kinderen zorgen wij ook 
voor een kinderbaan. Opgeven kan tot en met 8 januari bij Maaike Giskes (06-12623188  
of maaikegiskes@hotmail.com). Hopelijk tot de 21ste! 

Maaike Giskes, namens Vita Nuova. 
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POetsclUb
Kerstmis is in zicht en dat betekent ook 
dat het kerkzilver er weer blinkend uit 
moet zien. Dinsdag 13 december om 
14.00 uur in de sacristie gaan we dus weer 
poetsen. Ik hoop dat u mij daarbij weer 
wilt helpen! Tevens is dit de laatste keer 
dat ik de organisatie van het zilverpoetsen 
op mij neem. Per 1 januari 2012 stop ik 
definitief met het poetsen. Ik hoop dat 
een opvolger/ster mijn taak op zich wil 
nemen. Bedankt voor de gezellige samen-
werking in de afgelopen jaren en graag tot 
ziens op 13 december.
Groetjes, 

Gerda Giskes (tel. 6240106).

Op de dag van Willibrordus, 7 november, neem ik de pen ter hand om de kopij te schrijven 
voor het december-/januarinummer van de ‘St Vitus’ en dan is het een hele stap om je ge-
dachten te bepalen bij Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar.
Mede namens de senioren wens ik u allen hele fijne kerstdagen toe. Ik hoop dat u met de 
uwen voor zover dat mogelijk is, ook in de familiesfeer goede dagen meemaakt. Maar moge 
ook de diepere betekenis van de geboorte van de Zaligmaker tot ons doordringen en ons 
doen beseffen dat Kerstmis niet alleen een feest van gezelligheid is. Vooral in deze tijd gaan 
onze gedachten en gebeden uit naar de eenzamen en ook de zieke en aan huis gebonden 
medemens. Heel veel kracht en sterkte toegewenst! Moge het licht van de ster van Bethlehem 
ook voor u schijnen.
Na de kerstdagen komt spoedig 1 januari 2012 in zicht. Voor u allen een prettige jaarwisse-
ling toegewenst en moge u in het nieuwe jaar behoed blijven voor tegenslagen. Een gezegend 
jaar en de beste wensen voor u allen!
Onze eerste spelmiddag in het nieuwe jaar is op 26 januari. Noteert u gelijk in uw agenda de 
volgende donderdagen: 23 februari, 29 maart en 26 april. Ik hoop u dan weer als vanouds te 
kunnen begroeten. Het ga u allen goed, met een hartelijke groet en een graag tot ziens aan 
het Melkpad!

Kees Giskes, voorzitter O.K.S.C.

Beste postzegelverzamelaars,
Nog even een berichtje om over de laatste in-
gezamelde postzegels te melden. Het waren 
zeven doosjes vol, ± zestien kilogram alles bij 
elkaar en de verkoop leverde € 75,- op, die 
als gift bij Tear is gekomen en waarvoor ik 
ook schriftelijk bedankt werd. Ja, die post-
zegels zijn inderdaad haast niets meer waard 
en het is dus goed om er mee op te houden.
Nogmaals heel hartelijk dank voor alle jaren 
die jullie meegespaard hebben. Ik wens jullie 
allen de zegen en liefde van de Eeuwige toe 
en hopelijk tot ziens.

Hartelijke groeten van Henny Hendriks-
Jongsma.

seNIOreNclUb

POstZegels
PrIscIlla
Bouwstenen voor vrede

Vrede is het slopen van muren,
gebouwd om je eigen denken en doen;
vrede maakt mensen weer tot buren,
een luist’rend oor, een hand en een zoen.
 
Vrede is doen, is wachten, is spreken,
‘t meest van alles met je hart;
vrede is zwijgen, is zijn de deken
waarmee een mens in nood zich warmt.
 
Vrede is samen Gods woning bouwen
en ieder draagt zijn steentje bij;
vrede groeit waar men durft vertrouwen:
ik hoop op jou zoals jij hoopt op mij.
 
Vrede is vrucht van anders denken,
niets is enkel negatief;

vrede is zoekend aandacht schenken
aan wat wel goed is, positief.
 
(uit: ‘Als alle mensen samen’, geschreven 
door Nel van Drie)

Dit is de wens van Priscilla voor u allen in 
het nieuwe jaar dat weer voor ons ligt. 
In januari hebben wij geen bijeenkomst!
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Ophaaldienst
Bent u slecht ter been of anderszins niet in 
staat om zelfstandig naar de kerk te komen?
Uw medeparochianen willen u graag in staat 
stellen om uw plaats in de gemeenschap te 
blijven innemen. Als u behoefte heeft aan 
vervoer, laat u het mij dan even weten. 
Ook zij die zich beschikbaar willen stellen 
om mensen op te halen, verzoek ik mij dit 
kenbaar te maken. Bij voldoende vraag en 
aanbod wordt een ophaaldienst in het leven 
geroepen. (Adres zie achterzijde)
Antonie van Aartsen

Kerktelefoon
Enige jaren geleden is de behoefte aan een 
kerktelefoon gepeild. Op dat moment bleek 
de behoefte niet aanwezig. Nu we enige tijd 
verder zijn zou het kunnen dat die behoefte 
er nu wel is. Een kerktelefoon is een kastje 
dat u in huis krijgt, waardoor u de kerkdienst 
thuis live kunt ontvangen. Als u hierin geïn-
teresseerd bent, of u kent iemand waarvan u 
denkt dat deze daaraan behoefte heeft, laat 
u mij dit dan weten. (Adres zie achterzijde)
Antonie van Aartsen

Stewardships
Zoals de meeste van u bekend zal zijn, kent 
onze parochie het Stewardshipproject: het 
ondersteunen van kleinschalige diaconale 
projecten. Om in aanmerking te komen 
voor een éénmalige financiële bijdrage van 
in principe € 300,00, dient een project 
of instelling te voldoen aan de volgende 
 criteria:
Vanuit de persoonlijke betrokkenheid van 
een parochiaan |  Kleinschalig | Dient direct 
ten goede aan mensen te komen | Mag zowel 
in Nederland als daarbuiten zijn
De parochie steunt maximaal zes projecten 
per jaar; drie in het voorjaar en drie in het 
najaar. Wanneer u in uw omgeving een pro-
ject of instelling kent, dat hiervoor wellicht 
in aanmerking komt, kunt u dit, met na-
dere gegevens, aanmelden bij Antonie van 
Aartsen. (adres: zie achterzijde)

Gemeentevergadering
Voor sommige wat onwennig, zo’n gemeen-
tevergadering op dinsdag in plaats van 

de traditionele woensdag. Dat liet echter 
onverlet dat aan de vergaderingtafel in De 
Akker levendig werd gepraat en gediscus-
sieerd. Voor een deel onder leiding van de 
Utrechtse pastoor Bernd Wallet over de 
maatschappelijke betrokkenheid van onze 
kerk. Dat die betrokkenheid serieus genomen 
wordt blijkt wel uit het feit dat de aanwe-
zigen op de vergadering toestemming hebben 
gegeven om te onderzoeken of een huurhuis 
in het bezit van de kerk ingezet kan worden 
voor opvang van mensen in nood. Het 
plan, ingediend door Anita Sonnenschein, 
is bestemd voor mensen die door financiële 
problemen uit hun eigen huis zijn gezet en 
dringend onderdak nodig hebben. Natuurlijk 
moet één en ander ingebed worden in een 
(bestaand) hulpverleningstraject en moeten 
haken en ogen in kaart worden gebracht. Het 
kerkbestuur heeft toegezegd om het voorstel 
te onderzoeken. Het kan immers een mooie 
manier zijn waarop de parochie betekenisvol 
aanwezig is in Hilversum. 

Financiële administratie
Jan Sloot doet al vele jaren de financiële ad-
ministratie van de parochie. Hij heeft ech-
ter aangegeven daar mee te willen stoppen. 
Hij zal de jaarrekening 2011 nog maken en 
vanaf 1 januari zullen zijn werkzaamheden 
worden overgenomen door Mario Treffers.

Commissie De Akker
Er wordt een commissie ingesteld om één 
en ander goed te bekijken ten aanzien van 
het gebruik en eventuele verdere mogelijk-
heden rondom De Akker. Deze commis-
sie zal op korte termijn een advies aan het 
kerkbestuur moeten uitbrengen. Zodra hier 
meer over bekend is, zult u worden geïn-
formeerd.

Orgelnieuws
De restauratie van het grote orgel duurt langer 
dan verwacht. De landelijke Orgelraad heeft nu 
definitief een advies gegeven over die restaura-
tie en er wordt een nieuwe offerte aangevraagd 
bij een restaurateur. De parochie uit Eindhoven 
heeft mogelijk interesse in het kleine orgel. De 
mogelijkheid bestaat dat dit orgel in bruikleen 
naar Eindhoven gaat. 

Pinksteren
Dio van Maaren heeft nams onze parochie 
een plan ingediens bij de Radd van Kerken 
in Hilversum om op Pinksterzondag met 
alle Hilversumse kerken een happening 
te organiseren op de Kerkbrink of Markt-
plein. Een groot oecumenisch feest, met 
optredens van gospelbands, koren en an-
dere activiteiten om de ‘verjaardag van de 
kerk’ te vieren. Voorlopige titel: We zijn niet 

dronken, niet gek en met meer dan je denkt.
Het plan is ingediend bij de Hilversumse 
Raad van Kerken en zal binnenkort wor-
den besproken tijdens het pastoresoverleg. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Taakverdeling kerkbestuur
Zoals in de vorige Vitus aangegeven heeft het 
kerkbestuur nagedacht over haar eigen func-
tioneren en gekeken naar de taakverdeling. 
Er zijn 13 aandachtsvelden of portefeuilles 
bedacht en aan elk van die aandachtsvelden 
is een lid van het kerkbestuur gekoppeld als 
portefeuillehouder. De aandachtsvelden en 
portefeuillehouder zijn:
Kinder- en jongerenwerk – Yvonne Hoek
Secretariaat – Antonie van Aartsen
Pastoraat – Pastoor Leen Wijker
Communicatie – Marieus Mulder
Vieringen en liturgie – Pastoor Leen Wijker
Financiën – Margreet Vos-van Buuren
Beheer – Margreet Vos-Van Buuren
Vorming, toerusting en gemeenteopbouw – 
Pastoor Leen Wijker
Senioren – Henny Plomp
Diakonaat – Marieus Mulder
Oecumene – Henny Plomp
Missionaire activiteiten – Pastoor Leen Wijker
Synode – Dio van Maaren
Elk aandachtsveld heeft betrekking op al-
lerlei taken en activiteiten. Hoe die verde-
ling precies in elkaar zit kunt u navragen bij 
één van de leden van het kerkbestuur. 

Voorjaarsgemeentevergadering
Om alvast te noteren: de eerst volgende 
gemeentevergadering vindt plaats op 9 mei 
2012 vanaf 20.00 uur in De Akker. En dat 
is gewoon weer op woensdagavond. 

BEDANKBERICHT EN ROOSTER

Bedankt
Beste parochianen,  
Hiermee wil ik u hartelijk danken voor  alle 
belangstelling die ik mocht ondervinden 
tijdens mijn operaties en daarna. Ik mocht 
heel veel kaarten, telefoontjes en  bloemen 
ontvangen. Ik ben u daarvoor heel erken-
telijk. Met vriendelijke groet, ook namens 
Luuk, Anne Thasing

Koffieschenkers
Het nieuwe rooster wordt meegestuurd met 
de februari-Vitus. Bij deze alvast het rooster 
voor de koffieschenkers in januari:
1 januari: John
8 januari: Timo en Monique
15 januari: Janneke en Corry G.
22 januari: Gery en Annemarie G.
29 januari: Piet en Karen

UIt Het kerkbestUUr
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Hierboven ziet u de icoon van Kerstmis af-
gebeeld. Het is niet het romantische tafereel 
van kerst wat wij gewend zijn. We zien het 
kindje Jezus gelegen in een zwarte grot mid-
den in een berg. Wij kennen Kerstmis als 
feest van het licht! De kleur zwart wordt op 
de icoon gebruikt, omdat de donkere grot de 
samenhang aangeeft tussen Jezus’ geboorte 
en waar zijn aardse leven uiteindelijk op zou 
uitlopen, zijn kruisdood. De kribbe waarin 
hij ligt, is hier als een sarcofaag, een doods-
kist, afgebeeld. 
Bij zijn kistje staan een os en een ezel. Dit 
verwijst naar een tekst van de profeet Jesaja 
(Jesaja 1:3): ‘Een os kent zijn eigenaar en een 
ezel de krib van zijn meester, maar mijn volk 
heeft geen inzicht.’ Jesaja bedoelde met deze 
tekst dat het Joodse volk God was vergeten.
Dus de icoon vertelt dat Jezus voor ons men-
sen geboren is, opdat wij weer ontzag voor 
God en begrip voor elkaar mogen krijgen! 
Mensen leven vaak langs elkaar heen en 
denken weinig aan God. Het leven ziet er 
van buiten soms best aardig uit bij mensen, 
maar van binnen is het ook vaak donker. De 
kersticoon vertelt ons dat God zich het lot 
van de mensen aantrekt en hen weer leven 
en licht wil geven en dat Hij daar alles voor 
over heeft. God geeft Zijn Zoon om door 
zijn dood heen de mensen weer tot Zich te 
trekken. Zijn liefde is sterker dan de dood!

Bart Sonnenschein

kerstMIs
Monastere de l’Exaltation de la Sainte Croix, zo heet het benedictijns klooster in Cheve-
togne, België, waar de protestantse wijkgemeente De Regenboog en onze parochie een be-
zinningsweekend hebben gepland van vrijdag 11 mei tot maandagmiddag 14 mei 2012. Dit 
klooster is in de twintiger jaren van de vorige eeuw opgericht om de oosters-orthodoxe en de 
rooms- katholieke kerken dichter bij elkaar te brengen. Er zijn contacten met de orthodoxen, 
oud-katholieken, anglicanen en protestanten. Er wordt zowel een Latijnse (westerse) ritus 
wordt gevolgd, als een Byzantijnse (oosterse) in de twee daarvoor bestemde kerkgebouwen. 
Tijdens het weekend zal een van de monniken uitleg geven over de symboliek van de oosters 
liturgie en de architectuur van het kerkgebouw. Een unieke kans om kennis te maken met 
de oosterse spiritualiteit !
Om te kunnen deelnemen aan het Chevetogneweekend moet u zich redelijk kunnen ver-
plaatsen en trappen kunnen lopen. De kosten zullen ongeveer € 185 bedragen, inclusief 
reiskosten. Maximale deelname: 12 personen. Zijn er meer aanmeldingen, dan wordt u op 
de reservelijst geplaatst.
De voorbereidingsavonden zijn op 22 maart en 26 april 2012 om 20.00 uur in de bestuurs-
kamer van de pastorie. Uiterlijke opgave voor dit weekend is 1 maart 2012 bij pastoor Leen 
Wijker. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met hem (tel. 035-6248009).

beZINNINg IN cHeVetOgNe

INlOOP VOOr gesPrek eN gebeD
Iedere woensdagmorgen is er gelegen-
heid voor parochianen of voor mensen 
van buiten de parochie om naar de kerk 
te komen. De pastoor en een lector zijn 
aanwezig om te luisteren naar uw vragen 
of opmerkingen of andere zaken die u be-
zighouden in een persoonlijk gesprek. U 
kunt ook om gebed vragen.

De kerk is open aansluitend op de eucha-
ristieviering vanaf 10.15 tot plm 12.30 
uur. Natuurlijk bent u ook van harte wel-
kom in de eucharistieviering die om 9.45 
uur begint.
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VIerINgeN
Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. Elke woensdag-
morgen om 09.45 uur is er een gesproken 
eucharistieviering. Toegang via de zijdeur 
van de kerk. 

Redactieadres 
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting
De kopij voor het volgende nummer 
van de Vitus kan worden ingeleverd 
tot zondag 15 januari 2012, 16.00 
uur. 

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
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
ING Bank: 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69 
t.n.v. OK Kerkbestuur, Hilversuml

Website
www.stvitus.nl

cOlOfON

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
11 dec. 15,30  Uitnodiging RKK St Vitus, Emmastraat
15 dec. 20.00  Kerststukjes maken
16 dec. 20.00  Festival of Nine Lessons and Carols
18 dec. 19.30  Volkskerstzang rooms-katholiek St.Vitus

03 jan. 20.00  Kerkbestuur
07 jan. 15.00  St. Maartenspenning en Nieuwjaarsontmoeting bisdom
                                           Utrecht
08 jan. 10.00  Driekoningen en Nieuwjaarsontmoeting parochie 
14 jan. 19.30  Klaverjassen
15 jan. 11.30  Catechese 11+
 16.00  Kopijsluiting
21 jan. 19.30  Vita Nuova bowlen
22 jan. 09.15  Oecumenisch ontbijt (Naarderstraat)
 10.00  Oecumenische viering
26 jan. 14.30  O.K.S.C.
28 jan. 11.00  Kinderkerk doedag in Egmond aan Zee
 15.30  Orgelbespeling Open kerk
05  feb. 10.00  Marialichtmis
07  feb. 20.00  Kerkbestuur
09  feb. 19.30  Avond voor alle lezers en voorbidders
11  feb.   Klaverjassen
15  feb.  20.00  Katholiek geloof opnieuw ontdekken - lezing in Utrecht
16  feb. 19.30  Toneel
17  feb. 19.30  Toneel
22  feb. 19.30  Aswoensdag 
23  feb. 14.30  O.K.S.C.
26  feb. 11.30  Catechese 11+

Vooraankondiging
18 maart   Regionale catechese  11 +
23-25 maart  Catecheseweekend  voor de leeftijdsgroep 8- 13 jaar

ageNDa


