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Beste parochianen, statianen, vrienden en bekenden, 

Toen op een dag veel dieren op weg waren naar de hemel, sloot een wijs man met de-
zelfde bestemming zich bij hen aan. Hij vroeg hen om de beurt naar hun levensloop. Een 
vos verhaalde van zijn avonturen, een eekhoorn deed verslag van zijn beweeglijk bestaan, 
een vis zwom zijn leven in grote slagen voor, een haan deed gewichtig over plichten en 
een vlo wist alles over menselijke dingen.

Toen de hagedis aan de beurt was, zweeg hij. De wijze wachtte, de hagedis zweeg. De 
wijze bracht al zijn wijsheid in stelling, de hagedis zweeg ... Tenslotte, toen ze al dichtbij 
de hemel gekomen waren, kwam het tongetje van de hagedis een beetje naar buiten. Het 
diertje knipperde even met de ogen en zei: ‘Ik heb mij in de zon gekoesterd.’

Wat die hagedis sprak ‘Ik heb mij in de zon gekoesterd’, spreekt eigenlijk best wel aan. 
Vooral in de zomermaanden leeft bij ieder van ons de behoefte om ons lekker neer te 
vleien in de zon. Alles zijn beloop laten en gewoon zien wat er van komt. 
Liggen in de zon, vertoeven aan grazige weiden, lekker languit samen met je vrienden en 
vriendinnen, dat past helemaal bij deze tijd van het jaar. 

Diezelfde gedachten zijn te herkennen in psalm 23 waarin de zinsnede voorkomt ‘Hij 
voert mij naar stille wateren en brengt mij naar grazige weiden, hij verkwikt mijn ziel’. 
Kortom, een ideale situatie. En wie zou dat niet willen? Die hagedis was zo gek nog niet 
en sprak: ‘Ik heb mij in de zon gekoesterd.”
Nu staat er in psalm 23 ‘Hij verkwikt mijn ziel’. Maar als je verschillende Bijbelvertalin-
gen naast elkaar legt, dan springt er één vertaling eruit. Dat is een vertaling van Martin 
Buber. Zijn vertaling luidt: ‘Hij voert de ziel in mij terug’. Welnu, dat wil zeggen, dat 
je als mens weer helemaal jezelf kunt en mag worden. Die hagedis was zo gek nog niet.
 
U allen groetend,
Pastoor Klaas Jan Homan (statie Twente)

SINT VITUS
Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum Juli/Augustus 2012

ZOMergrOeT

rOMMelMArKT
Zaterdag 8 september is het weer zover: de Rommelmarkt! De rommelmarkt wordt ge-
houden van 10.00 – 14.00 uur, voor het grootste deel op het kerkplein. We hebben mooi 
weer besteld, dus het wordt prachtig. Denk u nog aan bruikbare spullen en kinderkle-
ding? Laatste mogelijkheid om spullen in te leveren is vrijdagavond 7 september tussen 
19.00 en 20.30 uur in De Akker. Wij hebben er zin in, u toch ook? Vergeet niet om het 
iedereen om u heen te vertellen, want… hoe meer zielen hoe meer… opbrengst! 

Elly de Gans-de Jong

De kinderkerk houdt een zomerstop van 22 
juli tot en met 19 augustus. In die periode is 
er wel opvang; de kinderen mogen spelen in 
de sacristie. 

KINderKerK

Een spontaan idee dat nog even uitgewerkt 
moet worden, maar waar iedereen nu al 
mee aan de slag kan gaan: Kerk en Groen. 
De Open Monumentendag die ook dit 
jaar begin september gehouden wordt, 
heeft in 2012 het thema Groen van Toen 
meegekregen. In het weekend van 8 en 9 
september zal ook onze kerk open zijn.
Kunnen we iets extra’s doen, inspireert het 
thema tot meer? was een opkomende ge-
dachte. Jawel, en daarbij is de creatieve in-
breng van parochianen meer dan welkom!
Lees verder op pagina 7 >>>

CreATIeVe
ZOMer-
UITdAgINg!
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Overleden
Na een langdurige ziekte is op 24 mei jl. Bep 
van Kleef-Giskes in alle rust overleden. Zij 
zou naar het hospice Kajan gaan voor haar 
laatste levensfase. Daar had ze geen moeite 
mee. Tijdens mijn laatste bezoek aan haar 
vertelde zij dat ze niet meer geopereerd wil-
de worden; een moedige beslissing. Ze had 
geen moeite met de dood en terugkijkend 
op haar leven, vertelde ze dat het zo goed 
was. Voor zij het ziekenhuis inging had zij 
op tv Songs of Praise gekeken. Er was een 
beeld van een ondergaande zon en een vuur 
dat langzaam uitdoofde, en daarna klonk 
orgelspel vanuit de oud-katholieke St. Vi-
tus. Zij heeft dat als heel bijzonder ervaren: 
zo had zij nog een keer het orgel gehoord 
en het kerkgebouw gezien. De dienst van 
schrift en gebed heeft plaats gevonden op 1 
juni jl. in de aula van crematorium ‘Den en 
Rust’. Dat zij mag rusten in vrede.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen 
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Zieken
Keimpe Yska heeft in het ziekhuis gelegen 
vanwege een afsluiting van de blaas. Hij is 
inmiddels weer thuis.

Ans de Meijere is gevallen en brak haar 
arm/elleboog. Een operatie volgde. De ge-
zondheidssituatie van Rijk de Meijere gaat 
achteruit.

Allen sterkte en Gods nabijheid gewenst.

Geboren
Op 9 mei jl. is Matteo Hendrik Slager 
geboren, zoon van Tjarco Slager en Irene 
Cheuk Alam en broertje van Filipe. Van 
harte geluk gewenst met jullie zoon en 
broertje.

Verhuisd
Trijnie Hartogh verhuisde naar een aan-
leunwoning in Kerkelanden.

Lisa de Ridder is gaan samenwonen met 
Edwin Vosman. Zij wonen nu in Amers-
foort, maar Lisa blijft wel lid van onze pa-
rochie.

Alle drie veel geluk gewenst in de nieuwe 
woning.

Examens
De laatste tijd hebben veel jongeren exa-
men gedaan. Degenen die geslaagd zijn, 
wil ik van harte feliciteren. Wie een her-
kansing heeft: sterkte! Helaas zijn er ook 
jongeren die gezakt zijn. Dat is uiteraard 

heel jammer en teleurstellend. Maar niet 
bij de pakken gaan neerzitten. In het 
nieuwe seizoen zullen jullie het zeker be-
ter doen!

Dopen
Lillian Esther Francis Biegstraaten, doch-
ter van Jo en Wouter Biegstraaten-van 
Lemmen en zusje van Hannes, zal op 

Een groep van negen Hilversummers 
is op 31 mei jl meegereisd met een bus 
vol Utrechters naar Nordstrand. Na een 
lange reis (588 km) kwamen we aan bij 
ons hotel in Husum, waar het diner klaar 
stond. Daar konden we even bijkomen 
en later hebben we een kleine wandeling 
door het stadje gemaakt. De bus bracht 
ons de volgende dag naar Tönning voor 
een boottocht naar het Eidersperrwerk en 
de zeehondenbanken. Mooi om te zien. 
Gelukkig was het droog en scheen de zon, 
maar het voelde koud met die harde wind! 
‘s Middags mochten vier dames onder 
leiding van de Duitse tv-kok Thies Möl-
ler voor ons koken en daarna hebben we 
heerlijk alles opgegeten. Zaterdagochtend 
kon er gewinkeld worden en ‘s middags 
werd het Vikingermuseum bezocht. Zon-
dag vertrokken we dan naar Nordstrand, 
naar de oud-katholieke kerk St. Theresia 
die een week eerder haar driehonderdvijf-
tigjarig bestaan had gevierd. Trijnie was 
helaas erg verkouden geworden en moest 
in het hotel achterblijven. 
In Nordstrand hebben we een mooie en 
ook emotionele dienst gevierd. Er werd 
in gedachtenis gebeden voor Co van der 
Steen, Pieter Hartogh en Adriaan Plomp. 
Drie mannen die zes jaar geleden nog in 
Nordstrand aanwezig waren. Zij werden 
dan ook erg door hun vrouwen op deze 
reis gemist. Ook voor de zieke Trijnie 
werd gebeden. Na de communie hebben 
wij Hollanders ‘Geest der waarheid’ ge-
zongen. We werden na de dienst gastvrij 
onthaald door pastoor Georg Reynders 

OP beZOeK IN
zondag 26 augustus gedoopt worden. We 
hopen dat veel parochianen hierbij aan-
wezig zullen zijn.

Afwezigheid pastoor
Vanaf dinsdag 24 juli tot dinsdag 21 au-
gustus a.s. zal de pastoor vanwege vakan-
tie afwezig zijn. Voor dringende zaken 
kunt u zich wenden tot Antonie van Aart-
sen, tel: 06-20016739. De pastorie blijft 
bewoond.

Pastoor Leen Wijker

VANUIT HeT KerKbeSTUUr

PArOCHIe wel & wee

Restauratie orgel
In de kerkbestuursvergadering van 5 juni jl. is besloten dat het orgel een grote on-
derhoudsbeurt krijgt en dat de gewenste aanpassingen (restauratie) uitgevoerd zullen 
worden. Deze opdracht staat bij de orgelbouwer ingepland voor september 2013.

Kleine kas
Mariëtte Hoogers-Moleman zorgt al vele jaren voor het storten van de wekelijkse col-
lecten en het kaarsengeld op de rekening van de kerk. Aangezien zij nu met regelmaat  
in Frankrijk verblijft, heeft zij aangegeven deze taak te willen overdragen. Het kerkbe-
stuur is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange trouwe inzet. Bedankt!

Benoeming en herbenoeming kerkmeesters
Op de gemeentevergadering zijn Mario Treffers en Henny Plomp voorgedragen als 
kerkmeester. Deze voordracht werd door de vergadering ondersteund. Parochianen die 
niet op de gemeentevergadering aanwezig waren hadden de mogelijkheid om tot 5 juni 
bezwaar in te dienen. Het bestuur heeft niets ontvangen en kon bij de aartsbisschop 
van Utrecht Mario en Henny voordragen om hen te (her)benoemen tot kerkmeester. 
Mario Treffers is administrateur en zal naast Margreet Vos ook verantwoordelijk zijn 
voor de penningen, omdat het penningmeesterschap in de parochie Hilversum veel-
omvattend is. Een goede verdeling moet nog gemaakt worden. Margreet blijft aan-
spreekpunt voor de penningen. Aan haar kunt u de rekeningen toesturen. Mario zal 
verantwoordelijk zijn voor de administratie, het opmaken van de jaarrekening en de 
begroting. Het is een nieuwe situatie dat we in het kerkbestuur twee kerkmeesters heb-
ben die verantwoordelijk zijn voor de financiën. U hoort hier nog meer over.

Vieringen
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus vervallen de vieringen en de open kerk voor ge-
sprek en gebed (inlooppastoraat) op de woensdagmorgen. Op 5 september worden 
viering en inlooppastoraat weer hervat.

NOrdSTrANd

STewArdSHIP
Zoals de meesten van u bekend zal zijn, kent onze parochie het Stewardship-project. 
Om in aanmerking te komen voor een éénmalige financiële bijdrage van in principe € 
300, - dient een project of instelling te voldoen aan de volgende criteria:
- kleinschalig
- dient ten goede van 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.

Onlangs is een bedrag uitgekeerd aan een kindertehuis in Grinauti, Moldavië. Dit 
tehuis heeft dringend behoefte aan een centrifuge voor de verwerking van de grote 
hoeveelheden wasgoed en aan sport-, spel- en schoolmateriaal. Onze gift draagt bij een 
en ander te verwezenlijken.

Ook is een bedrag overgemaakt aan ‘Compassionmarathon Rwanda’. Jaap Lucas liep 
de marathon voor het ‘Child Survival Program”’, een fonds waarmee honderd moeders 
en hun kinderen drie jaar lang worden gesteund. Het CSP zorgt ervoor dat moeders 
niet alleen zwanger zijn, maar ook echt hoopvol in verwachting kunnen zijn.

Wanneer u in uw omgeving een project of instelling kent dat wellicht in aanmerking 
komt voor ondersteuning kunt u dit, met nadere gegevens, aanmelden bij:
Antonie van Aartsen, Hoge Larenseweg 173, 1221 AN Hilversum,
tel.: 035-6859810 of per email: vaartsen@kpnmail.nl

bedANKT!
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor 
de kaartjes, belangstelling en het medeleven 
de afgelopen maanden tijdens mijn ziekte. 
Gelukkig kan ik melden dat ik nu weer aan 
de beterende hand ben en mijn werkzaam-
heden weer kan opbouwen. 
Inmiddels ben ik verhuisd van Huizen naar 
Amersfoort, waar ik nu samenwoon met 
mijn vriend Edwin. Wel blijf ik voorlopig 
nog kerken in Hilversum.

Vriendelijke groet, 
Lisa de Ridder

en parochianen met een heerlijke lunch. 
Dorien bood de pastoor een zelfgemaakte 
stola aan en nodigde hem en zijn vrouw 
uit om ‘s avonds bij ons in het hotel te 
komen dineren. ‘s Middags hebben we 
een rondleiding over het eiland gehad en 
een afsluiting in de Pharesäerhof.
Tijdens de terugreis op maandag werd 
de Nordstrandreis afgesloten met een ge-
weldig afscheidsdiner. Ik denk dat ik wel 
namens ons allen kan zeggen dat het een 
geweldig weekend was en voor herhaling 
vatbaar.

Susan van Daal
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Dag Feest
BijzonDer-

heDen

open kerk

(zaterdag)
Bloemen organist voorg. koster misDienaars Deurwacht aFkonD. kk groot kk klein kk reserve koFFie

1 juli 5e na Pinksteren (8) Chris Jannie, Anne Gerard Wijker Chris Ronny, Jesse, Daan Mariëtte Yvonne Dominga Yvonne Hank ?

8 juli 6e na Pinksteren (9) Bart/Anita Corry, Gerda V Jan Visser Marijke Lisa, Amara, Yonne Rita Margreet Alice/Rachel Ingrid Luuk ?

15 juli 7e na Pinksteren 
(10) Dio Ingeborg Bart K Lippe Antonie Martijn, Luuk Hans Antonie Laurette Judith Benji ?

22 juli Maria Magdalena Benne Anneke Bart S Wijker Marijke Jillis, Frederike, Mieke Belinda Dio Rachel -

29 juli 9e na Pinksteren 
(12) Schrift en gebed Antonie Gerda G Jan Lectoren Belinda Dio Henny Nienke -

5 augustus Gedaanteverandering 
van de Heer Chris Anne Gerard Smit Chris Henny Yvonne Alice -

12 augustus 11e na Pinksteren 
(14) Rita Martien Bart S Haan Antonie Marieus Margreet Lisa -

19 augustus Ontslapen H. Maagd 
Maria Inge Corry Gerard Spaans Marijke Mariëtte Antonie Inge -

26 augustus 13e na Pinksteren 
(16) Dopen Bart/Anita Christi Bart K Wijker Belinda Frederike, Mieke, Amara Rita Dio Rachel, Annemarie, 

Lisa Judith Janneke, Corry

2 september 14e na Pinksteren 
(17) Dio Yvonne Jan Wijker Antonie Hans Henny Laurette Susanne Marc Piet, Erik

9 september 15e na Pinksteren 
(18) Chris Jannie, Gerard Gerard Wijker Chris Belinda Yvonne Nienke Judith Petra Karen, Jutta

16 september 16e na Pinksteren 
(19) Startzondag Benne Corry, Anne Bart K Wijker Belinda Frederike, Amara, Yonne Dio Margreet Dominga Yvonne Hank John, Ingrid

23 september 17e na Pinksteren 
(20) Antonie Ingeborg, GerdaV Bart S Wijker Marijke Ronny, Daan Henny Antonie Alice Judith Benji Jutta, Erik

30 september 18e na Pinksteren 
(21) Rita Martien, Gerda G Jan Wijker Belinda Mieke, Jesse, Luuk Marieus Dio Yvonne Sanne Benne Timo, Monique

7 oktober 19e na Pinksteren 
(22) Inge Yvonne, Jannie Gerard  ? Antonie Frederike, Amara Mariëtte Henny Dominga Judith Laurette Karen, Annemarie

14 oktober Oogstviering Bart/Anita Allen Jan Wijker Chris Ronny, Mieke, Daan Rita Yvonne Laurette Margreet vdB Paul Janneke, Corry

21 oktober 21e na Pinksteren 
(24) Schrift en gebed Dio Gerard, Gerda V Bart K Lectoren Antonie Hans Margreet Alice Ingrid Theo Piet, Erik

28 oktober H.Simon en Judas Benne Ingeborg, Anne Bart S ? Marijke Frederike, Yonne, Jesse Belinda Antonie Rachel Judith Jutta Timo, Monique

4 november Allerheiligen/
Allerzielen Rita Gerda G, Anneke Bart K Wijker Belinda Ronny, Luuk, Amara Henny Dio Dominga Nienke Herman Piet, Annemarie

11 november St.Maarten Handoplegging/
zalving Antonie Martien, Yvonne Jan Wijker/Dejonge Antonie Mieke, Daan, Jesse Dio Henny Lisa Yvonne Benji Karen, Erik

18 november Laatste zo. na 
Pinksteren (28) Chris Jannie, Gerda V Gerard ? Chris [kosters?][MD-vrijwilligers] Marieus Yvonne Nienke Judith Martijn Janneke, Corry

25 november Kerkwijding Inge Christi, Gerard Jan Wijker Belinda Frederike, Yonne, Amara Mariëtte Margreet Dominga Annemarie Herman Erik, Annemarie

2 december 1 advent Bart/Anita
Gerda G, 

Ingeborg, Yvonne?
Gerard Wijker Marijke Ronny, Jesse Rita Antonie Rachel Judith Paul Piet, Jutta

9 december 2 advent Dio Bart S ? Belinda Mieke, Luuk, Daan Hans Dio Bart Alice Timo Timo, Monique

16 december 3 advent Benne Jan ? Antonie Frederike, Yonne Belinda Henny Nienke Judith Dio Piet, Karen

23 december 4 advent Chris Allen Gerard ? Chris [kosters?][MD-vrijwilligers] Dio Yvonne Lisa Annemarie Marc Janneke, Corry

24 december Kerstnacht Bart K Wijker Allen Frederike, Ronny, Daan, Luuk Henny/Marieus Margreet John, Ingrid

25 december Kerstdag Gerard Wijker Chris Mieke, Amara, Yonne, Jesse Mariëtte Antonie Dominga Rachel Annemarie H Piet

30 december Zondag na Kerstmis Schrift en gebed Antonie Ingeborg Bart K Lectoren Marijke Rita Dio Laurette Susanne Petra Timo, Monique

31 december Oudjaar Bart K Wijker ? Hans Henny

Voor op de koelkast... okk st. Vitus - rooster Van Vieringen en inzet t/m 31-12-2012 Voor op de koelkast...

LET OP: STARTZONDAG
de startzondag van het seizoen 2012-2013 vindt plaats op 16 september! dat is ook de dag waarop we onze jaarlijkse 
gezamenlijke maaltijd zullen hebben in de tuin van de pastorie. dit jaar geen barbeque, maar een fantastische Tapas-
maaltijd. Kerkmeester Yvonne Hoek is degene bij u zich kunt opgeven: yvonnehoek@live.nl / tel. 0616361622. 
Schrijf deze datum alvast in uw agenda en leer de regels voor het eten van Tapas alvast uit uw hoofd: 

•	 Het belangrijkste is NIeT het eten, het is het vertellen, het samenzijn tussen vrienden en bekenden. 
•	 eet geen tapas als je haast hebt.
•	 eet tapas niet alleen.
•	 Vraag geen “racion” ( grotere hoeveelheid )
•	 wijn heeft de voorkeur als begeleiding
•	  Spaanse tapas eet je staande zodat je de vrijheid hebt om met iedereen te praten (maar we zorgen ook voor zitplaat-

sen...)
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KlOOSTergedACHTeN

Het ‘Toen’ uit het thema laten we met rust en met dat ‘Groen’ gaan we aan de gang. Kerk en 
Groen, welke associatie roept dat op? Misschien: de bloemschikking in de kerk. Of: de kleur 
van deze tijd in het liturgisch jaar. Na nog wat denkwerk kom je op: de grazige weide van 
psalm 23, een duurzame kerk en voor Hilversum: de kussentjes! Kerk kan dus naast gebouw/
interieur ook de parochie betekenen, of onderwerpen zoals bepaalde ‘groene’ Bijbelteksten. 
Groen kunt u ook opvatten in velerlei betekenissen, zoals de natuur, duurzaam, als kleur.
U merkt, Kerk en Groen roept heel wat beelden op. De uitdaging voor deze zomer is om zo’n 
Kerk-Groen associatie vast te leggen in een foto(-bewerking), tekening, schilderij, cartoon, 
gedicht, haiku, tweet, borduurwerk, liedtekst, collage of... Alles wat een plek kan krijgen in 
onze kerk tijdens het Open Monumentenweekend. (Een schilderwerk afmeting Nachtwacht 
wordt dus lastig... )

Van al die ingeleverde werken die op de een of andere manier verbonden kunnen worden met 
het thema Kerk en Groen, willen we dus een expositie maken. Een jury zal de inzendingen 
beoordelen op hun creativiteit, originaliteit en uitvoering. Wordt er meer aangeleverd dan de 
kerkruimte aan kan, dan zal de jury een selectie maken. De bezoekers van de Monumenten-
dag krijgen de mogelijkheid om via een stembiljet hun voorkeur voor een inzending uit te 
spreken. Het werk met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot publieksfavoriet. Ook de 
jury zal een keuze maken en een werk het predikaat ‘eervolle vermelding’ verlenen.
Waarom toch zo’n gedoe als je met alleen het openzetten van de kerkdeuren ook Monumen-
tendag kunt hebben? Met de expositie voegen we als parochie iets toe, een levendige aanvul-
ling van parochianen met ideeën, talenten en vaardigheden. Dat geven we de bezoekers ook 
mee. En voor onszelf is het een leuke, uitdagende opdracht om ons daar in de doorgaans 
rustiger weken van de zomer mee bezig te houden!

De kleine lettertjes:
- uw inzending kan worden ingeleverd (in overleg met Inge van Maaren) tot donderdag 30 
augustus
- het werk moet qua omvang en inhoud passen in de kerk
- jpg voldoende pixels voor grote afdruk
- na de expositie kan de inzending weer opgehaald worden door de eigenaar
- de parochie cq Oud-Katholieke Kerk van Nederland mag de inzendingen gebruiken voor 
publiciteit
- en de parochie is niet aansprakelijk mocht er onverhoopt een inzending beschadigen/ver-
dwijnen.

Heeft u nog vragen of weet u nu al dat u gaat meedoen? Meld het Inge van Maaren: redac-
tie@stvitus.nl, 035 6853489. 

OKK ST. VITUS: CreATIeVe ZOMer-UITdAgINg

Vanaf 2011 moeten alle middelbare scho-
lieren verplicht op maatschappelijke stage. 
Het gaat niet om een gewone stage waarmee 
scholieren praktijkervaring in een beroep 
kunnen opdoen, maar men wil de scholieren 
helpen door het opdoen van ervaring met 
vrijwilligerswerk. Het doel is dat jongeren 
tijdens hun schooltijd kennismaken met de 
samenleving door er een onbetaalde bijdrage 
aan te leveren.
Kerken hebben - als één van de grootste 
vrijwilligersorganisaties in Nederland - een 
enorm gevarieerd aanbod aan vrijwilligers-
werk te bieden. Deze diversiteit aan werk-
zaamheden is belangrijk voor leerlingen. 
Jongeren krijgen zo zicht op wat de kerk zoal 
doet in de samenleving. De kerk lijkt dus een 
heel geschikte stageplaats voor leerlingen.

Bij binnenkomst in de hal van het gastenverblijf van het klooster in Chevetogne staan 
twee mandjes met kaartjes met Bijbelteksten erop. De bedoeling is om een kaartje te 
trekken en de tekst toe te passen op jezelf. Mijn kaartje bevatte de volgende tekst: 
‘Door de genade van God ben ik die ik ben.’  (1 Kor. 15 vers 10). Een tekst die mij op 
het lijf geschreven is en in mijn leven terug gaat tot vroeg in mijn jeugd. Het is niet 
mijn bedoeling hier mijn leven te bespreken, wel mijn ervaring die ik heb opgedaan 
in het klooster van Chevetogne en de laatste vier jaar uit mijn leven die mij brachten 
tot hier.

Een retraite in een klooster. Teruggeworpen worden op jezelf, weg van het hectische 
dagelijkse leven. De rust van klooster ervaren. De liefde en eerbied voor God, uitge-
straald in zowel de Byzantijnse als de Latijnse rite. Voor de eerste keer in mijn leven 
mocht ik proeven aan het kloosterleven. De rust, het gestructureerde leven, de dien-
sten van ‘s morgens vroeg de lauden tot ‘s avonds de completen, ik vond het geweldig 
om deze mee te maken. De laatste jaren ben ik mede door het schrijven van iconen mij 
meer en meer gaan verdiepen in een geestelijk leven en heiligen. Soms als ik in mijn 
werkkamer bezig ben met een icoon, denk  ik wel eens: ‘Ik zou best wel een monnik 
willen zijn met een gestructureerd leven in een klooster en uitsluitend bezig zijn met 
God en zijn Heiligen.’ Helaas heeft de Oud-Katholieke Kerk geen klooster... 
Met steun van de oud-katholieke parochie in Hilversum lukt het me aardig een ge-
structureerd geestelijk leven te leiden. Een leven van gebed en werken. ‘s Morgens het 
ochtendgebed,  de Bijbellezingen volgens de lezingencyclus voor getijdendiensten en 
voor ik begin met het schrijven van een icoon, het iconengebed. 
Dankbaar ben ik dat ik nu vier jaar geleden in aanraking ben gekomen met de parochie 
St. Vitus in Hilversum. Een verrijking op mijn oude dag. Van gastlid tot gevormd, van 
onwetend in de liturgie tot koster. God heeft me op het juiste moment, al was het in de 
moeilijkste tijd van mijn leven wegens ziekte en overlijden van partner, de juiste weg 
gewezen. Door de genade van God mag ik zijn die ik ben.  

Chris van den Enden
(Samen met een aantal parochianen en pastoor Wijker was Chris in mei jl een weekend 
in Chevetogne.) 

PrISCIllA
We mogen terugkijken naar een goed sei-
zoen, met ontspannende en inspannende 
avonden. Onze slotdag hebben we gehouden 
na afloop van het dagje uit met de senioren. 
We hebben toen met elkaar gegeten in res-
taurant Parc aan de Oude Haven. Volgend 
seizoen zullen er wat veranderingen komen, 
maar daarover krijgen jullie nog bericht.
Het bestuur wenst jullie een prettige vakan-
tie. We zien elkaar weer in september bij 
Trijnie.

Het bestuur

de SeNIOreNdAg 2012
Op donderdag 7 juni was de seniorendag-
nieuwe-stijl. Dat hield in: een iets korter 
programma, dus iets later beginnen, en de 
keuze uit een lunch met wel of niet een aan-
sluitend bustochtje naar Brabant. 

Na een gezellige maaltijd in De Akker (on-
der de hoede van John en Ingrid) gingen 
de meesten vervolgens ook mee in de bus. 
Dit jaar ging het niet zozeer om de bustocht 
maar reden we regelrecht naar landgoed Het 
Broeck in Raamsdonk, waar een rijtuigen-
museum en een mooie beeldentuin zijn ge-
vestigd.

We werden daar prima ontvangen en kregen 
eerst een film te zien van de juist voltooide 
restauratie van de laatste aanwinst van het 
museum: een origineel Amerikaans Amish-
rijtuig. Daarna volgde de zeer interessante 
rondleiding langs veel (maar lang niet alle) 
van de uitgestalde rijtuigen. Daarna was er 
vrije wandeling over het landgoed, door de 
siertuin, en langs de beelden met daartus-
sendoor natuurlijk volop gelegenheid voor 
koffie-of-thee-of-fris-met-gebak. 

En zoals gebruikelijk kregen we op de terug-
reis de uitgebreide dankwoorden en wat kor-
te files. Al met al een ontzettend geslaagde 
dag. Priscilla bedankt iedereen die op een of 
andere manier hieraan heeft meegewerkt!
(Op de Vituswebsite staat een groot fotover-
slag.red.)

- VerVOlg -eeN MOOIe 
STAgePleK!

Ook onze parochie staat open voor leerlin-
gen die bij ons hun maatschappelijke stage 
willen lopen. Als assistent van de pastoor, 
meedraaien in de kinderkerk, meehelpen 
organiseren van activiteiten zoals het kerst-
plein of de paaswake voor kinderen... er is 
genoeg te doen en mee te maken.
 
Mocht jij als middelbare scholier dit inte-
ressant vinden of kent u jongeren voor wie 
dit zou kunnen gelden: bel of mail even met 
pastoor Leen Wijker (pastoor@stvitus.nl, 
035-6248009). Dan kunnen we zien wat er 
bij je past en wat de beste en leukste invul-
ling is van deze stageperiode.
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Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. 
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus verval-
len de vieringen op de woensdagmorgen. 

26 aug.10.00 uur Doop Lillian Biegstraaten

COlOfON

03 juli 20.00 Kerkbestuur
06 juli 18.00 Ontmoetingsavond Almere (Fam. Wessel)
04 sept. 20.00 Kerkbestuur
07 sept. 19.00 Inleveren rommelmarkt-artikelen
08 sept. 10.00 Start rommelmarkt
08 sept. 10.00 Monumentendag
09 sept. 12.00 Monumentendag
11 sept. 19.30 Lering en Vermaak-overleg
16 sept. 10.00 Startzondag
17 sept. 10.00 Coördinatiecommissie liturgie
17 sept. 14.00 Bezoekersgroep
18 sept. 19.30 Commissie Jong en oud
18 sept. 20.30 Voorbereiding kinderkerstnacht
29 sept. 13.00 Open kerk in het kader van religieus erfgoed

AgeNdAVIerINgeN

exTrA COlleCTeN
1 juli
Een veel gehoorde verzuchting is dat onze kerk toch zo onbekend is. Niemand zit te wachten op een 
rel waarmee de kerk in de belangstelling komt, maar positief nieuws haalt het vaak niet. Bekend-
heid geven aan onze kerk zal allereerst in de plaatselijke parochies moeten gebeuren; daar is de kerk 
concreet aanwezig. Landelijk wordt dit werk ondersteund met de uitgave van verzorgde publicaties, 
zoals het blad De Oud-Katholiek en de uitgaven ter bezinning in de Veertigdagentijd en de Advent. 
Verzorgde publicaties en een verzorgde website kosten tijd en geld. Er zijn ook voorstellen om met 
korte filmpjes speciale onderwerpen meer onder de aandacht te brengen, maar ook daar is veel geld 
voor nodig. Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze collecte.

5 augustus
Van een uurtarief van € 60,- kijkt niemand echt meer vreemd op, maar een verzoek om voor een 
dik uur kerkdienst op de zondagmorgen maar contant af te rekenen ten bedrage van € 60,- zou bij 
de meeste kerkgangers wel in het verkeerde keelgat schieten. En toch zou je aan dergelijke bedragen 
moeten denken, ook bij de kerk, om haar in stand te houden, de pastoor een volwaardig salaris te 
kunnen geven en een beetje warme voeten te hebben op zondagmorgen. De actie Kerkbalans brengt 
wel veel, maar jammergenoeg nog altijd te weinig op om de kerk te laten draaien. Noodgedwongen 
moest de collecte voor de honoraria weer worden ingevoerd. Het Collegiaal Bestuur is zich ervan 
bewust dat een oproep voor een extra collecte wordt gehoord door dezelfde mensen die al vaak bij-
dragen, dat maakt de dank voor een bijdrage er alleen nog maar groter om.

TAIZé
Om alvast maar te weten en ergens te 
noteren: in de meivakantie van 2013 zal een 
landelijke oud-katholieke Taizéjongerenreis 
georganiseerd worden. Deze is bedoeld voor 
(oud-katholieke) jongeren van 15 t/m 20 
jaar en 20 t/m 30 jaar (we gaan dezelfde 
periode, in twee groepen). 
Meer informatie volgt later.

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 12 
augustus, 16.00 uur. 

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


