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

Eens in de drie jaar komen de aartsbis-
schop, de secretaris van de bisschoppen 
en een afvaardiging van de financiële 
raad op werkbezoek. Er vinden diverse 
gesprekken plaats over het reilen en 
zeilen van de parochie. Dit werkbe-
zoek zal zijn op dinsdag 6 november en 
begint om 15.00 uur. De bisschop zal 
dan een afzonderlijk gesprek hebben 
met de pastoor en spreken met het 
kerkbestuur, zonder en met de pastoor. 
De inventarislijsten en de registers 
zullen worden gecontroleerd. In 
oktober wordt het financiële gedeelte 
al nagekeken.

Najaarsgemeentevergadering   
aansluitend op 6 november
Alle parochianen worden van harte uit 
genodigd voor de gemeentevergade-
ring die die dag om 19.30 uur begint. 
In het eerste uur zal de bisschop ver-
slag doen van wat hij die middag heeft 
gedaan. Het tweede gedeelte van de 
gemeentevergadering zal gaan over 
de synodeagenda. We hopen dat veel 
parochianen aanwezig zullen zijn bij 
de gemeentevergadering.

AlleS STrOOMT
De zomer is voorbij, de herfst staat 
voor de deur. Alles lijkt zo snel te gaan 
altijd. De bladeren gaan vallen en daar 
kunnen we geen grip op krijgen. Zo 
herinnert de natuur ons aan de uit-
spraak van Heraclitus: Panta rhei, alles 
stroomt. En inderdaad, hoe graag we 
het soms zouden willen, we kunnen de 
tijd niet stil zetten en al helemaal niet 
terugdraaien. Net zoals je niet twee 
keer in dezelfde rivier kan stappen, 
zonder dat deze is veranderd. Het zou 
ook gevaarlijk zijn. Een stilstaande 
rivier zou een bron van ziekten en 
ongedierte zijn en zo zou in het leven 
stil blijven staan het leven geen recht 
doen. 
Sommige momenten in het leven her-
inneren ons hier extra aan. Zo hebben 
we in de parochie Groningen een 
kerkmeester veel te jong verloren aan 
kanker. Momenten dat je het leven wel 
kan vervloeken! Waarom toch! Maar 
toch…. Het leven gaat verder. We 
ervaren een gapend gat in ons team, 
maar stil blijven staan daarbij heeft 
geen zin, want dat vult dat gat niet. Op 
zoek gaan naar een nieuw bestuurslid 
is dan de enige optie en zo vernieuwt 
ook een kerkbestuur zich weer. En zo 
gaat het ook in de hele kerk. Mensen 
komen en gaan en zo zijn er altijd weer 
nieuwe mensen in de kerk en met deze 
mensen zien we ook de tijd veranderen. 
Mensen hebben andere behoeften en 

dat vraagt aandacht van ons als kerk. 
We kunnen dan niet simpelweg stil 
blijven staan in het verleden toen alles 
nog zo mooi was, of – zoals een paro-
chiaan weleens zegt – toen geluk nog 
heel gewoon was.
Als mensen hebben we twee tegenstrij-
dige eigenschappen die veel met elkaar 
te maken hebben. We hebben de sterke 
neiging met name de negatieve dingen 
te onthouden en door te vertellen, en 
daar tegenover staat dat we altijd de 
dingen uit het verleden mooier maken 
dan ze zijn. We klagen over het hier 
en nu en roepen dat het vroeger beter 
was. Het is iets dat we misschien maar 
moeten accepteren, maar we kunnen 
er beter niet in blijven hangen. We 
moeten er niet in stil blijven staan. 
Wanneer we zo’n gedachte dan voorbij 
zien komen, wanneer we klagen over 
nu en denken dat het vroeger beter was, 
dan moeten we even diep adem halen, 
de schouders ophalen en denken: ‘Nou 
en? Morgen is het weer anders’.
Zo kunnen we over ons eigen ego heen-
stappen en constateren dat de nieuwe 
dingen in het leven waar we tegenop 
zien ooit eens tot die ‘goeie ouwe tijd’ 
zullen horen.

Pastor Victor Scheijde, sint Martinus-
parochie Groningen
(beurtelings schrijven de collega-pastores 
uit de regio een bijdrage)
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PArOcHIe Wel & Wee

Geëmigreerd
De familie Van der Heijden-Folkers is op 
19 augustus geëmigreerd naar Engeland. 
Op hun verzoek zijn zij officieel uitge-
schreven. We wensen Titia, Tini, Chris 
en Maarten daar en Erik hier in Neder-
land veel geluk toe!

Afscheid misdienaars
Na vele jaren als misdienaar te hebben 
geassisteerd stoppen Lisa de Ridder, Jillis 
van Maaren en Martijn van der Heijden 
met deze taak. In de viering op de start-
zondag hebben we hen hartelijk bedankt 
voor hun trouwe inzet. Frederike van de 
Water neemt de coördinatie van de mis-
dienaarsgroep over van Jillis.

Vijfentwintig jaar samen
Ben van Wettum en Gerard Simons zijn 
in oktober vijfentwintig jaar samen. Dit 
heugelijke feit vieren ze in familie- en 
vriendenkring. Op 7 oktober ontvangen 
zij aan het eind van de eucharistieviering 
over hun samenzijn de speciale zegen.

Gedoopt
Op 26 augustus jl. is Lillian Esther 
Francis (Lily), dochter van Jo en Wouter 
Biegstraaten-van Lemmen, in een feeste-
lijke en druk bezochte viering gedoopt.

Pastoor afwezig
Van zaterdag 20 oktober tot en met 
zaterdag 27 oktober is de pastoor 
afwezig. Voor dringende zaken kunt u 
zich wenden tot Antonie van Aartsen, 
tel: 06-20016739.

Open Monumentendag
Mede dankzij de hulp van een aantal 
gastvrouwen en -heren kon onze kerk 
tijdens de twee dagen van Open Monu-
mentendag in september open zijn om 
bezoekers te ontvangen. Zo’n tweehon-
derd mensen kwamen binnen en keken 
rond. In de kerk lagen diverse papieren 
gidsjes klaar met informatie over het 
interieur, de glas-in-loodramen en de 
Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 
Grote belangstelling was er ook voor 
Chris van den Enden, die in het grote 
portaal achter een werktafel zat en 
een icoon schilderde van Johannes de 
Doper. Verscheidene organisten, waar-
onder Bart Klijnsmit en - weer even 
terug - Elly Bruining. bespeelden het 
orgel. Dank aan iedereen die heeft mee-
geholpen!

Doop verschoven
De doop van Elin Meijer en de toe-
treding van haar vader Olav Meijer 
zijn verschoven van 7 oktober naar 9 
december.

Oogstdienst
De jaarlijkse oogstviering is op 14 
oktober. Ook dit jaar maken wij fruit-
bakjes voor de zieken en diegenen die 
een schouderklopje nodig hebben. 
Mocht u mensen in uw omgeving 
kennen, die voor een fruitbakje in aan-
merking komen, wilt u dat de pastoor 
zo spoedig mogelijk laten weten?

Allerheiligen/Allerzielen
Op de dagen van Allerheiligen (don-
derdag 1 november) en Allerzielen 
(vrijdag 2 nov.) is er geen viering. Op 
vrijdagavond is er wel een herdenkings-
concert. Allerheiligen en Allerzielen 
vieren we in de parochie op zondag 4 
november. Bij de voorbeden ligt het 
accent op Allerzielen. Er is dan gelegen-
heid om een kaarsje aan te steken voor 
uw overleden dierbaren. Als parochi-
anen of gasten dat moeilijk vinden is er 
ook gelegenheid om dat in de middag te 
doen. De kerk is open tot 16.00 uur. In 
de viering zal de pastoor de overledenen 
van het afgelopen seizoen noemen, met 
name Adriaan Plomp, Sinie Bikker-
Krab, Jan Nagel, Bep van Kleef-Giskes, 
Rijk de Meijere en de overleden paro-
chiepastores van Sint Vitus, Gerardus 
Gul, Gerardus Christianus van Schaik, 
Willem Gol, Willem Jan de Vrij en 
Gerardus Antonius Smit. 

Dienst van handoplegging, zalving en 
gebed
Op de feestdag van Sint Maarten, 
zondag 11 november, is er een viering 
van handoplegging, zalving en gebed. 
Voor wie dat wil is er na de preek 
gelegenheid om naar voren te komen 
voor handoplegging, ziekenzalving of 
zegening. Vele mensen verlangen naar 
genezing van lichamelijk of innerlijk 
lijden; anderen willen gezegend worden 
met kracht voor zichzelf of om anderen 
te helpen. In de viering brengen wij 
deze verlangens met vertrouwen tot de 
verrezen Heer die overwonnen heeft, 
ook over ziekte en dood. Tijdens de 
handoplegging, zalving, zegening en 
gebed worden Taizé-liederen gezongen. 
Aan de gemeenteleden wordt gevraagd 
om de mensen die naar voren komen in 
hun gebed te ondersteunen.

VIerINgeN
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De Sint Vitus Special is een extra uit-
gave waarin allerlei activiteiten voor het 
komend seizoen beschreven worden, 
inclusief de namen van degenen die 
u verder kunnen informeren over de 
activiteit. Deze Vitus Special werd uit-
gedeeld op de startzondag en ligt ook 
in het portaal.
Even uitgelicht:

Over de orthodoxie
De kring over orthodoxie gaat verder 
op vrijdagavond 26 oktober om 20.00 
uur, ten huize van Bart en Anita Son-
nenschein.

Basiscursus geloven 7+1
Acht bijeenkomsten (7+1) waarin 
steeds een ander thema aan bod komt, 
waarbij verhalen uit de Bijbel de lei-
draad zijn. Verhalen waarover je in 
gesprek gaat met elkaar. U kunt zich 
opgeven bij pastoor Leen Wijker.
Maandagavond 20.00 uur in de pas-
torie op 1, 8, 15, 29 oktober en 5 
november

Spiritualiteit van beneden
De spiritualiteit van beneden heeft 
niet als startpunt het ideale christelijke 
leven, maar juist het niet-ideale aardse 
zelf; door jezelf te leren kennen, kun 
je ook dichter bij God komen en God 
juist dichter bij jou. 
Op twee avonden komen diverse 
onderwerpen aan de orde: 19 oktober 
en 9 november om 20.00 uur. Iedereen 
is uitgenodigd te komen, opgave bij 
Bart of Anita Sonnenschein, tel 035- 
6283889/ 06-21236711 of per email 
a.sonnenschein@planet.nl

Bijeenkomsten Almere
Inspirerende gespreks- en ontmoe-
tingsavonden in Almere waarin wordt 
ingegaan op een thema. De vol-
gende bijeenkomst is op donderdag 
11 oktober aanstaande bij de familie 
Meijer-Nieuwenhuizen. Indien u 
daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u dit 
doorgeven aan de pastoor Leen Wijker 
of laten weten via OKK-Almere@hot-
mail.com

AcTIVITeITeN JONgereNAcTIVITeITeN

Om de hele zin uit Prediker 9 te citeren: Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt 
onder de zon, dus geniet op elke dag.’ Een mooie gedachte voor een jongerenweekend.
Jongeren van 16 - 25 jaar zijn welkom op het eerste landelijke ok-jongerenweekend, vanaf 
zaterdag 20 oktober 18.00 uur (of eventueel later in overleg) tot 16.00 uur op zondag 21 oktober. 
Overnachting in Egmond, op de zolder van de pastorie.
Kijk voor het waarom, wanneer, wat en wie op de (okj.okkn.nl) Daar staat natuurlijk ook dat je je 
kunt aanmelden bij de jongerenpastor Jutta Eilander (Jutta@okkn.nl of via de oud-katholieke 
jongeren pagina op Facebook), wel even vóór 1 oktober doen!

Kindersynode/Jongerensynode
Heb je ook al eens willen meedenken over de kerk en wat je bijvoorbeeld wilt veranderen? Kom 
dan meepraten op de Kindersynode op 10 november of de Jongerensynode op 24 november. 
Op 24 november vindt de jaarlijkse landelijke synode plaats. Dit is de meest belangrijke kerk-
vergadering van het jaar waarbij uit elke parochie mensen komen meepraten over de toekomst 
van de kerk. Tijdens deze synode zal er voor het eerst ook een jongerensynode plaatsvinden, 
voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Maar omdat het natuurlijk ook belangrijk is dat 
jongeren en kinderen onder de 16 gehoord worden, is er ook een aparte kindersynode georga-
niseerd op zaterdag 10 november van elf tot half drie in het Seminariegebouw in Amersfoort. 
Dus:
Kindersynode (10-15 jaar) 11.00 – 14.30 uur, Seminariegebouw, Koningin Wilhelminalaan 
3, Amerfsoort.
Jongerensynode (16 - 25 jaar) 9.30 - 17.00 uur (plus eventueel samen eten na afloop), De 
Akker,  Melkpad, Hilversum. 
Aanmelden bij de jongerenpastor Jutta Eilander: Jutta@okkn.nl

Catechese elfplus
Vrijwel iedere maand is er catechese voor elfplussers. Dit jaar is de rode draad: ‘Altijd wat 
te vieren’. Uit de feesten en gedenkdagen halen we onderwerpen, die actueel zijn en die we 
bespreken. Op zondag 7 oktober van 11.30-13.00 uur is de eerste bijeenkomst van dit seizoen.

Regioactiviteit jongeren elfplus
Een of twee keer per seizoen willen we samen met de parochie Amersfoort een regioactiviteit 
organiseren voor de catechesejongeren elfplus. In het seizoen 2011-2012 hebben we elkaar 
ontmoet in Utrecht. Dit jaar zien we elkaar in Amersfoort op zaterdag 3 november van 17.00 
uur tot 21.00 uur. Het onderwerp die dag is bidden. De uitnodiging volgt, maar noteer de 
datum alvast in de agenda.

Maaltijd voor jongeren
Samen eten, elkaar ontmoeten en elkaar spreken. Zondag 7 oktober is er weer zo’n moment 
voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar in de pastorie. Graag van te voren aanmelden bij 
Yvonne Hoek (yvonnehoek@live.nl of tel. 06-16361622).

geNIeT ... OP elKe dAg! 
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eeN geSlAAgde STArTzONdAg

Wat was het een mooie dag! Na een oproepje in de Vitus met de vraag of er iemand voor 
één keer het stokje wilde overnemen om de rommelmarkt te organiseren, hebben wij, 
Monique, Mariëtte, Anneke, Titia, Belinda, Theo en Elly, ja gezegd. Na bij elkaar gekomen 
te zijn besloten we al snel dat het buiten moest gebeuren, leuk met marktkramen en terras 
buiten. Zo kunnen langskomende mensen zien dat er wat gaande is. Dit was letterlijk te 
zien, nietsvermoedende fietsers zag je langskomen en weer terug, fiets neerzetten en even 
kijken, heel laagdrempelig. Er waren gebruikte spullen genoeg, dank voor wie spullen 
heeft gebracht!! De taartentafel was rijkelijk gevuld met allerlei soorten overheerlijke 
baksels, ook hiervoor iedereen héél erg bedankt. John en Ingrid zorgden verder voor de 
inwendige mens, heerlijk, bedankt. Verder hebben er heeeel veel mensen ons geholpen, de 
vrijdagavond met spullen uit de kelder halen, sjouwen, aanpakken, ordenen, enveloppen 
plakken, gaatjes prikken etc. Ook jullie allemaal ontzettend bedankt! De zaterdag begon 
al vroeg en het weer was veelbelovend. Om half tien stonden de marktkramen gevuld, het 
terras klaar, de vlaggetjes wapperden en de twee pony’s stonden geduldig te wachten op 
diegene die een ritje wilde maken. Verder waren er twee sjoeltafels, enveloppen trekken 
waarbij mooie prijzen te winnen waren en je kon je laten schminken. De eerste helft was 
het lekker druk, daarna werd het rustig, dat was jammer. Je kunt van alles bedenken wat 
anders had gemoeten, maar het was nou eenmaal zo. Om twee uur alles opgeruimd en ook 
hier weer vele handen om te helpen, stoere mannen om te sjouwen naar auto-aanhanger 
of waar dan ook, hartelijk dank allemaal! Ondanks dat het niet superdruk druk was zijn 
we blij met de opbrengst: € 1055,55. Mooi toch? Wij vonden het een mooie dag en geven 
nu het stokje weer over aan Corry.

Elly de Gans-de Jong

Samen bidden was het thema van de startzondag op 16 september jl.. Na de lezing uit het 
evangelie volgens Lucas over het Onze Vader-gebed, werd een dialoog gespeeld tussen een 
bidder en God. Wat bedoelen we, wat bidden we eigenlijk? Daarna vertelden Bart Bikker, 
Lisa de Ridder, Annemarie de Vries, Anita Sonnenschein en Chris van den Enden op een 
ontroerende wijze wat bidden voor hen in hun dagelijks leven betekent. Bij het gezongen 
‘Onze Vader’ stonden de kinderen in het middenpad en maakten speciale gebaren bij dit 
gebed. Jong en oud waren bij het thema ingeschakeld. In de viering hebben Job Holwerda 
en Marie-Claire Vrijens de plechtige kinderzegen ontvangen (zij gaan naar Lering en Ver-
maak) en ontving Jasmijn Hendriks een speciale  zegen, omdat zij de overstap maakt naar 
de middelbare school. 
In De Akker stond een gigantisch grote taart klaar om aangesneden te worden. Eerst nog 
hield de pastoor een korte inleiding over wat er dit seizoen staat te gebeuren. Hij riep 
iedereen op om met een van de vele activiteiten mee te doen. De activiteiten zijn terug te 
vinden in de Vitus Special die werd uitgedeeld. Op een aparte kaart kun je aangeven met 
welke activiteiten je wilt meedoen. Aansluitend vond er een feestelijke tapasmaaltijd in de 
pastorietuin plaats; heel veel kleine, lekkere gerechtjes in feestelijke schalen. Als slot van 
de maaltijd kwam een ijskar de tuin in rijden en kon iedereen een ijsje ophalen. Behalve 
geanimeerd gepraat hoorde je in de tuin ook veel knallen: voor de kinderen stond er onder 
andere een spel klaar waarbij ballonnen een rol speelden...
Het was allemaal bij elkaar een inspirerende start van het nieuwe seizoen! Dank aan allen 
die aan de voorbereidingen voor deze startzondag hebben meegewerkt.

rOMMelMArKT
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Ook komend seizoen gaan we weer van start met een vijftal kaart-
avonden in De Akker. Wij zullen gaan klaverjassen en proponeren 
en u wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te doen. De 
avonden zijn bedoeld als een ontspannen en vriendschappelijke 
kaartavond waarbij zeker niet met het mes op de tafel gespeeld 
zal gaan worden. U bent niet verplicht om elke avond aanwezig 
te zijn.Ook als u er een avond niet kunt zijn, krijgt u een gelijk 
aantal punten van de persoon die als laatste is geëindigd op die 
avond. De kosten bedragen twee euro per avond. 
De geplande data zijn zaterdag:  27 okt, 17 nov, 12 jan, 16 feb en 
23 mrt. Aanvang om 19.30 uur in De Akker. Mocht u verder nog 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Thiemo Bikker.

KAArTAVONdeN

O.K.S.c.
Sinds 1 januari 1990 heb ik in samenwerking met mijn mede-com-
missieleden leiding mogen geven aan de seniorenclub. Nu na 22 jaar 
is de tijd aangebroken dat ik daarmede wil stoppen. Janneke Nieu-
wenhuizen is bereid gevonden om per 1 januari aanstaande mijn 
taak over te nemen. Daar zijn we haar zeer dankbaar voor.
Onze eerste spelmiddag van dit seizoen op 27 september heeft 
inmiddels plaats gevonden. Op de agenda voor dit jaar staan nog 
de volgende donderdagmiddagen: 25 oktober en 29 november. Ik 
hoop u dan als vanouds weer om half drie in De Akker te begroeten.
Een speciale groet voor hen die door ziekte of andere omstandig-
heden aan huis gebonden zijn, is hier zeker op zijn plaats. Voor u 
allen de beste wensen met een vriendelijke groet en een graag tot 
ziens aan het Melkpad.
Kees Giskes, voorzitter O.K.S.C.

Een bijzonder concert ter nagedachtenis van onze doden wordt 
gegeven op vrijdag 2 november aanstaande, om 20.00 uur in onze 
kerk. Het Ensemble Trinitati (een adhoc ensemble van studenten) 
zal de prachtige cantate Actus Tragicus van J. S. Bach uitvoeren. Het 
is een cantate met een kleine bezetting, twee viola di gamba’s, twee 
blokfuiten, een kistorgel en vier zangers. Bach schreef deze cantate 
waarschijnlijk in zijn vroege jaren bij het overlijden van een oom. 
Verder komt ons kerkkoor ook in actie met een prachtig requiem 
van Puccini (grote operacomponist) en het Salve Regina van onze 
oud-katholieke componist Anton Verhey.
Bart Klijnsmit, organist en dirigent.

cONcerT AllerzIeleN

OUde VerHAleN
‘Dit is een verhaal van lang geleden. Zo lang geleden, dat niemand 
precies weet wanneer. Het gaat over twee mensen: Abraham en 
Sara...’ Zo begon het verhaal in de kinderkerk op zondag 2 sep-
tember. Vanaf deze start van het nieuwe seizoen tot aan de eerste 
zondag van de advent horen de kinderen verhalen uit het Oude 
Testament. We maken kennis met Abraham en Sara, met Jozef 
en zijn broers en nog meer anderen. Verhalen van lang geleden, 
waarin de geschiedenis van God en zijn mensen en van de mensen 
met elkaar verteld wordt. Verhalen waar we ook in de kinderkerk 
over kunnen praten, zingen en knutselen.Voor de eerste verhalen 
over Abraham en Sara hebben we het boek ‘Abraham en Sara’ van 
Greet Brokerhof-van der Waa (tekst) en Dieter Konsek (illustraties) 
gebruikt. Wie ook wil genieten van dit en andere prentenboeken: de 
Hilversumse bibliotheek heeft er veel in de kast staan!
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Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag 
is er een gesproken eucharistieviering om 
09.45 uur. Toegang via de zijdeur van de 
kerk.

14 oktober:
Oogstdienst
04 november:
Allerheiligen / Allerzielen (extra collecte 
Unie van Utrecht)
7 oktober:
Collecte ontwikkelings samenwerking
 

AgeNdAVIerINgeN

cOlOfON
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 14 oktober, 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

01 okt.  20.00  Basiscursus geloven (1)
02 okt.  20.00  Kerkbestuur
06 okt.  09.30    Ontmoetingsdag lectoren
                        14.00  Lering en Vermaak
07 okt.             11.30  Catechese elfplus
  17.00  Maaltijd pastorie 16 -25 jaar
08 okt.  20.00  Basiscursus geloven (2)
09 okt.  19.30  Overleg Lering en Vermaak
10 okt.  19.30  Priscilla in Amersfoort
11 okt.              20.00    Ontmoetingsavond Almere
15 okt.  20.00  Basiscursus geloven (3)
19 okt.  20.00  Spiritualiteit van beneden
25 okt.  14.30  O.K.S.C.
26 okt.  20.00   Kring orthodoxie
27 okt.  19.30  Klaverjassen/proponeren
29 okt.  20.00  Basiscursus gekloven (4)
30 okt.  20.00  Kerkbestuur
01 nov.  16.00  Overleg lectoren
  20.00    Avond voorbidders
02 nov.  20.00  Herdenkingsconcert 
03 nov.  17.00  Regionale catechese elfplus in Amersfoort 

AcTIVITeITeN elderS:
Ook in het seizoen 2012 – 2013 komt het 
Goois van Praag Leerhuis met een serie 
leerhuisavonden. Dit jaar met als thema 
profetie. Profetie speelt een belangrijke 
rol in de Tenach (de hebreeuwse bijbel), 
in de christelijke traditie en in de islam. 
Naast een algemene introductie op het 
thema worden verschillende kanten van 
profetie belicht. De leerhuisavonden 
worden gehouden op de donderdag-
avonden, van 20.00 tot 22.00 uur, op 1 
en 15 november (inleider dr. Marcus van 
Loopik), 29 november en 13 december 
(inleider dr. Cees J. den Heyer), 17 
januari (dr. Marcus van Loopik), 31 
januari, 14 februari (inleider nog niet 
bekend) en 28 februari (afsluiting en 
evaluatie).
Plaats: de Regenboogkerk, Nassaulaan 
22 in Hilversum.
Kosten: € 120 inclusief lesmateriaal. Per 
keer betalen (€ 17) kan ook. Wanneer u 
wilt meedoen maar de hoogte van de bij-
drage daarvoor een bezwaar vormt, kunt 
u contact opnemen met het Leerhuis. 
Inlichtingen/opgave bij Willy Joosen- 
van der Swaan, tel. 035-5312233.: 
http://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.
com/programma 


