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SINT VITUS
Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum Juni 2012

laNTaarN
We hebben een lantaarn boven op de koe-
pel van onze kerk. Dat is het kleine torentje 
waar het kruis op staat, helemaal boven, 
dertig meter hoog. In bouwkundige term 
heet dit de lantaarn. Dit is een kenmerkend 
detail voor de (namaak) barokke bouwstijl 
van onze kerk. 
Het zal de oplettende passant zijn opgeval-
len, dat er een maand lang een bouwkraan 
met een geel bakje bij onze kerk bezig is 
geweest. Een bakje met ijverige mannen 
die op grote hoogte aan het werk waren. 
Het slopen en weer nieuw aanbrengen van 
hout- en loodwerk. Dat was hard nodig, na 
ruim 120 jaar weer en wind. 
Als je goed naar boven kijkt, zie je bijzon-
dere details op de lantaarn. Daar zitten 
acht kleine driehoekjes (tympanons). Die 
moesten helemaal worden vervangen. Al-
les moest nauwkeurig worden opgemeten 
en gefotografeerd. Monumentenzorg van 
de gemeente Hilversum moest de compu-
tertekeningen officieel goedkeuren. We zijn 

Het hoogfeest van Pinksteren is gevierd 
en van harte wensen wij u allen toe dat 
de Geest der Waarheid in onze harten is 
neergedaald. 
De vakantieperiode komt weer in zicht. Wij 
hopen dat een ieder die erop uittrekt be-
houden thuis komt. Onze gedachten gaan 
in het bijzonder uit naar de alleenstaanden 
en de door ouderdom of ziekte aan huis 
gebonden medemens. Moge de oprechtheid 
van onze gebeden u tot steun zijn.
Natuurlijk gaan onze spelmiddagen na de 
vakantie weer van start. Noteert u alvast 
in uw agenda de volgende donderdag-
middagen: 27 september, 25 oktober en 
29 november. U bent uiteraard van harte 
welkom in De Akker om half drie. Ik hoop 
u tussentijds nog vele malen te ontmoeten 
in of bij onze vertrouwde St Vitus aan het 
Melkpad. Een hartelijke groet voor u allen 
van

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

O.K.S.C.
immers rijksmonument. Hierna kon de 
klus pas echt beginnen. Logistiek moest er 
ook het nodige geregeld worden. De bouw-
kraan kan alleen opereren vanaf het terrein 
van onze goede buur Garage Nefkens. Dat 
betekent dat zij dan weer op ons parkeerter-
rein mogen parkeren. Voor het onderhoud 
van ons gebouw zijn dit soort sessies vaker 
nodig. Er moet immers op grote hoogte 
geschilderd, gerepareerd en geïnspecteerd 
worden. De tijd van dappere mannen die 
met touwen, ladders en steigers de daken 
van de kerk beklommen, is sinds het invoe-
ren van de Arbowet voorgoed voorbij. 
De aannemer CELO heeft het karwei tot 
volle tevredenheid uitgevoerd. Het was een 
dure maar noodzakelijke klus voor onze pa-
rochie. Ondanks de subsidie. Het meeste 
moeten we toch zelf betalen. We zijn on-
geveer € 50.000,- verder. Het is maar dat 
u het weet. 

Hans Jans

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is 
er een gesproken eucharistieviering om 9.45 
uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.

COlOfON

03 juni  11.30  Catechese 11+
  17.00  Jongerenmaaltijd
05 juni  20.00  Kerkbestuur 
07 juni    Seniorentocht
08 juni  20.00  Kring Orthodoxie
10 juni    Kopijsluiting
12 juni  20.00  Leerhuis Egeria
16 juni    Bisdomdag in Utrecht 
24 juni    Zomerfeest jongeren 
30 juni  13.00  Open kerk Religieus erfgoed
30 juni    Lering en Vermaak
3 juli  20.00  Kerkbestuur
6 juli  18.00  Ontmoetingsavond Almere

ageNdaVIerINgeN

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 10 
juni, 16.00 uur. NB Het betreft het zomer-
nummer voor juli én augustus.

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

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

Penningmeester
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. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst
Wilt u naar de kerk, maar heeft u geen 
vervoer? Neem dan contact op met Antonie 
van Aartsen. 

Website
www.stvitus.nl

In het afgelopen seizoen hebben de kinderen 
van Lering en Vermaak weer van alles geleerd en 
gedaan rondom thema’s. Zoals: In vuur en vlam!

lerINg eN VerMaaK

OK - ONlINe
De website van onze parochie, hilversum.
okkn.nl, is u natuurlijk niet onbekend. 
Maar klikt u ook wel eens een andere 
parochie aan? Zoals Paradijskerk.okkn.nl 
bijvoorbeeld? Deze parochie van Rotterdam 
heeft in alle stilte een nieuwe website onder 
okkn vlag voorbereid. Sinds mei jl is de 
vernieuwde site voor iedereen te bewon-
deren. De hemelsblauw gekleurde site biedt 
alle relevante gegevens, nieuws, agenda en 
speciale items. Op de website van de lan-
delijke kerk www.okkn.nl vindt u onder het 
kopje parochies de digi-wegwijzers naar alle 
parochies, staties en kerngroepen.

HOllaNd dOC

Vanaf 5 juli komt de IKON in Holland 
Doc negen weken lang met documentaires 
op de late donderdagavond die als rode 
draad het  thema ‘Compassie’ hebben. Met 
nu eens schrijnende, dan weer hartverwar-
mende verhalen over mensen dichtbij of ver 
weg die vechten voor hun bestaan en die 
onze compassie hebben verdiend. Com-
passie - omzien naar de ander - is één van 
de pijlers van het christelijk gedachtegoed 
waar de programmering van de IKON op is 
gebaseerd
Nederland 2, 22.45 - 23.40 uur
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Overleden: Jan Albert Nagel
Jan kreeg in juni 2011 te horen dat hij on-
geneeslijk ziek was. Om kwaliteit van leven 
te behouden weigerde hij een chemokuur. 
Jan zag uit naar de ontmoeting met de Eeu-
wige en de Opgestane Heer. Zijn dierbaren 
- Henny, Jan-Willem en Annerieke - be-
reidde hij voor op een leven zonder hem. 
De laatste maanden verlangde Jan steeds 
sterker naar God. Hij wilde thuiskomen. 
Tijdens de uitvaart zongen we psalm 126:
“Als God ons thuisbrengt uit onze balling-
schap dat zal droom zijn. We zullen zingen, 
lachen, gelukkig zijn. Dan zegt de wereld: 
‘Hun God doet wonderen.’ Ja, Gij doet 
wonderen, God in ons midden, Gij onze 
vreugde. Breng ons dan thuis, keer ons tot 
leven.”
In dit geloof stond Jan. Hij overleed in alle 
rust op 16 april. Onder grote belangstelling 
heeft zijn uitvaart en crematie plaats gevon-
den op 24 april jl.. Dat hij mag rusten in 
vrede. Wij wensen Henny, Jan-Willem en 
Annerieke sterkte toe.

Ziek
Coby Lit-Louman heeft door een val haar 
ribben gekneusd en haar pols gebroken. Zij 
heeft veel pijn. Op dinsdag 8 mei jl. heeft 
zij een polsoperatie ondergaan. Een voor-
spoedig herstel gewenst.

Misdienaars
In september 2011 zijn er jonge misdie-
naars in onze parochie bijgekomen: Jesse, 
Daan, Yonne, Luuk en Amara. Wij zijn blij 
met deze versterking. Iedere week assisteren 
misdienaars in de liturgie en doen zij hun 
uiterste best om de viering zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Met de hoogfeesten 
zijn de misdienaars extra druk. Ze doen 
het geweldig! Alle misdienaars én opperdie-
naar: dank voor jullie trouwe inzet!

Verhuizing
Titia van de Heijden-Folkers gaat met man 
en twee zonen emigreren naar Engeland 
per 1 augustus. Titia is coördinator voor 
de kinderkerk en samensteller van het half-
jaarrooster. Belangrijke taken, die veel tijd 
vragen. We zijn haar heel erkentelijk dat zij 
zich hiervoor heeft ingezet en wensen hen 
veel geluk in Engeland.

Zomerstop
Vanaf 1 juli tot 1 september zijn er geen 
vieringen op de woensdagmorgen. Ook 
het inlooppastoraat voor gesprek en gebed 
ligt dan stil. In september wordt alles her-
vat.

Pastoor Leen Wijker

wel & wee
Afscheid
Op de gemeentevergadering is de finan-
ciële jaarrekening gepresenteerd. Ruim 
dertig jaar heeft onze administrateur Jan 
Sloot zich met de cijfers bezig gehou-
den. Hij begon in de beheerscommissie 
van ‘De Akker’ en sinds 1996 maakte 
hij de jaarrekening voor de parochie Dat 
is een gigantische klus. Nu hij zeventig 
jaar is geworden, heeft Jan aangegeven te 
stoppen met zijn taak. In de gemeente-
vergadering heeft de pastoor namens be-
stuur en parochie hem bedankt voor zijn 
trouwe en toegewijde inzet. Als afscheids-
cadeau werd hem een fles jenever over-
handigd plus een cheque om een nieuwe 
laptop aan te schaffen. Het kerkbestuur is 
verheugd dat per 1 januari jl. Mario Tref-
fers begonnen is om de administratie over 
te nemen.

Restauratie orgel
In mei is het lang verwachte restauratie-
rapport van ons orgel binnengekomen. 
In dit rapport van vijftig pagina’s geeft de 
orgelraad drie opties om de restauratie en 
aanpassing aan te pakken. De offerte van 
de orgelbouwer is ook binnengekomen. 
In juni zal het kerkbestuur een besluit ne-
men. 

Werkbezoek
De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris 
Vercammen, komt op dinsdag 6 novem-
ber op werkbezoek in Hilversum. Om 
19.30 uur zal dan de gemeentevergade-
ring gehouden worden, die gecombineerd 
wordt met het bespreken van de synode-
agenda.

Filmproject: een terugblik
In de zes weken van de veertigdagentijd 
werden in het kader van het filmproject 
‘Momenten van Passie’ films vertoond, 
waarin Jezus of een motief van zijn leven en 
sterven centraal stond. Voor kinderen was 
er eenmaal een kindermatinee. De films 
werden vooraf ingeleid en na afloop was er 
gelegenheid tot napraten. Onze parochie 
organiseerde dit project in samenwerking 
de Regenboogkerk en het Filmtheater Hil-
versum. Bij de eerste films waren er gemid-
deld 35 bezoekers. Verder in de veertigda-
gentijd steeg dat aantal. De laatste film, 
Pasolini’s Il Vangelo Secondo Matteo, die 
werd ingeleid door onze aartsbisschop, was 
tweemaal vrijwel uitverkocht. De reacties 
van de bezoekers waren positief. Ook de 
directeur van het filmtheater, Piet Bijholt, 
was er zeer over te spreken. We hopen in 
de toekomst een vergelijkbaar project te or-
ganiseren.

VaNUIT HeT KerKbeSTUUr

 Enkele ‘oude’ en ‘jonge’ misdienaars

ZOMerfeeST: SPOOrZOeKeN
Het Zomerfeest van het aartsbisdom 
Utrecht - bedoeld van jongeren van zeven 
tot en met vijftien jaar - begint op 24 juni 
met een dienst voor jong en oud in de 
Ste.Gertrudis. Daarna volgt een dag van 
spoorzoeken, de weg kwijt raken en weer 
terugvinden en nog meer. Op deze dag 
staat het verhaal van Johannes de Doper 
centraal. Met een barbecue in de pastorie-
tuin wordt het Zomerfeest afgesloten. Alle 
informatie is natuurlijk terug te vinden op 
onze jongerensite: okj.okkn.nl.

aCTIVITeITeN
Jongeren 16-25 jaar
Op zondag 3 juni, 17.00 uur, is er weer 
een maaltijdontmoeting in de pastorie.

Open Kerk
De Stichting Kerkarchitectuur Hilversum 
organiseert op 30 juni en 29 september een 
open kerk met als thema: Glas-in-loodra-
men. Deelnemers hieraan zijn: de rooms-
katholieke Sint Vitus, de oud-katholieke 
Sint Vitus, de protestantse wijkgemeente 
Regenboogkerk, de Grote Kerk en het Le-
ger des Heils. De kerken zijn geopend van 
13.00 tot 16.30 uur.

Bisdomdag
In het aartsbisdom Utrecht wordt op za-
terdag 16 juni een bisdomdag gehouden 
in het centrum naast de Ste Gertrudis in 
Utrecht, In de Driehoek. ‘Proost! Op de 
kerk!’ staat op de folder die de dag aan-
kondigt. Proosten doe je op het leven. 
Geloven ook. De bisdomdag is een dag 
om samen kerk te zijn, een dag waar de 
idealen van de kerk samen gaan met het 
plezier in de gewone dingen van het le-
ven. Het programma bestaat onder andere 
uit een voorstelling van Kees Posthumus, 

inhoudelijke onderdelen en diverse work-
shops. Voor jongeren en kinderen is er een 
aangepast programma. De dag start om 
9.30 uur en wordt besloten na een geza-
menlijke viering met een borrel om 16.00 
uur. De kosten zijn € 15 pp of € 25 per 
gezin. Dit bedrag graag overmaken naar 
rekeningnummer 55.38.10.421 tnv Oud-
Katholieke Kerk Nederland ovv Bisdom-
dag Utrecht. U kunt zich aanmelden vóór 
3 juni bij het Bischoppelijk Bureau (info@
okkn.nl of 033-4620875).

De kerk is van hogerhand gezonden om in de wereld het evangelie te verkondigen in 
woord en daad. Sinds begin 2012 zijn de diaconale en missionaire organisaties van onze 
kerk opnieuw georganiseerd en bestaan er twee bisschoppelijke commissies voor missie 
en diaconaat: Sint Paulus voor het buitenland en Sinte Barbara voor het binnenland. 
Over deze laatste, Ste. Barbara, gaat dit schrijven. 
In het geval van het Rotterdamse citypastoraat en het straatpastoraat in Leiden laten we 
als kerk zien dat we gemotiveerde christenen zijn in de stad, en dat er plaatsen zijn waar 
je je thuis kunt voelen. Voor degenen die dat zoeken, en dat aantal wordt steeds groter, 
wordt dan ook een veilige plek geboden voor ontmoeting met God. In het citypastoraat 
draait het om laagdrempelige contacten met mensen in problemen, om zonder bijbe-
doelingen open te staan voor hun zorgen en vragen, en om hen weer op weg te helpen. 
Em.pastoor Hans Lippe, voorzitter van Ste. Barbara, wil met het bestuur graag ook ons 
oud-katholieke citypastoraat in plaatsen als Amsterdam, Eindhoven, Haarlem en Utrecht 
verwezenlijkt zien, als dit in de (verre?) toekomst, ook financieel, mogelijk zou zijn. Voor 
deze benadering vindt Hans bevestiging in het boek van onze aartsbisschop, die schrijft 
‘alleen door te luisteren naar wat mensen bezighoudt, kun je een getuige van Gods liefde 
zijn’. Dat willen we immers en is toch onze opdracht? 
Als u wilt helpen met het opbouwen van dit belangrijke oud-katholieke citywerk, straat-
pastoraat, de ondersteuning van het Schiphol-luchthavenpastoraat, zeemanspastoraat in 
Vlissingen en misschien in de nabije toekomst parochiële diaconale activiteiten, dan is 
uw gift bijzonder welkom op:  ING 48.25.104
ten name van Oud-katholiek Diaconaat Ste. Barbara.nl  te Amsterdam, waarvoor nu 
reeds hartelijke dank!
 
Han (J.J.) Louman (penningmeester Ste. Barbara)
info@barbara.okkn.nl 
(bericht ingekort door de redactie)

Afgelopen kaartseizoen zijn twee van onze 
trouwe kaartvrienden overleden. Wij heb-
ben helaas afscheid moeten nemen van 
Adriaan Plomp en Sinie Bikker.
Onze laatste kaartavond is op zaterdag 
21 april geweest. Adriaan heeft voor zijn 
overlijden te kennen gegeven, dat hij een 
nieuwe wisselbeker voor het klaverjassen 
beschikbaar wilde stellen. De oude beker 
was door Harry Bikker beschikbaar ge-
steld. Deze beker begon tekenen van slijta-
ge te vertonen en vorig jaar hebben wij te 
kennen gegeven, dat de winnaar van vorig 
jaar de beker in zijn bezit mocht houden. 
Dit was Marijn Plomp met 24751 punten. 
Na vijf avonden kaarten eindigde Jan 
Sloot dit jaar als eerst met 25071 punten. 
Hij wordt van harte gefeliciteerd met dit 
resultaat. Henny Plomp heeft hem de be-
ker overhandigd en Jan mag deze mooie 
beker dit jaar een plekje geven.
Ook voor de proponeerders is er een nieu-
we wisselbeker aangeschaft met een echte 
gouden prop. Deze Gouden Prop mag een 
jaar lang pronken in huize Giskes. Hij 
werd door Corry verdiend gewonnen met 
49 punten. Zij bleef negen punten voor op 
Luuk. 

Mocht u met ons mee willen kaarten, dat 
kan volgend seizoen op de volgende zater-
dagen vanaf 19.30 uur in De Akker: 27 
okt, 17 nov, 12 jan, 16 feb, 23 mrt.

de adrIaaN PlOMP bOKaal

STe. barbara
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