
Beste medeparochianen, gastleden en vrienden 
van de oud-katholieke parochie St. Vitus in Hilversum,

We beginnen aan een nieuw seizoen. 2012-2013. Weer een jaar waarin we elkaar gaan 
ontmoeten in de vieringen, tijdens de koffie en bij al die andere gelegenheden, die we als 
kleine gemeenschap organiseren. 
Toen we als kerkbestuur voor de taak stonden om plannen te maken voor dit nieuwe 
seizoen, duurde het niet lang, voor we het eens waren over wat we graag zouden zien: 
het versterken van de onderlinge verbondenheid. Of, zo u wilt, van de inhoud van wat we 
met elkaar vieren, delen en beleven. Want het is niet zo moeilijk om ‘gewoon maar kerk’ 
te zijn: de wekelijkse vieringen, de vaste jaarlijkse ronde van activiteiten en werkgroepen, 
ze lopen eigenlijk als vanzelf (wat niet wil zeggen dat we het maar als ‘gewoon’ nemen 
dat iedereen zich daar zo voor inzet!). Maar wat als we een spade dieper zouden willen 
steken? Als we onszelf en elkaar zouden mogen en durven bevragen op: waar gaat het 
jou nu eigenlijk om, als het de kerk of geloof betreft? Wat zijn je drijfveren, wat is je 
persoonlijke betrokkenheid? Hoe doe jij dat nu eigenlijk, met de druk van het dagelijks 
bestaan omgaan? Hoe werkt dat bij jou, geloven en bidden? En vooral: wat kan ik van je 
leren en jij van mij?
Groei in verbondenheid. In geloof, in gebed, in daden. Zeker niet  om een naar binnen 
gerichte gemeenschap te worden, maar om ons aan elkaar te scherpen, van elkaar 
te leren, om samen te werken en samen te bidden voor de wereld, waar we deel van 
uitmaken. Om van betekenis te zijn voor anderen. 
Die gedachte hebben we proberen te vatten in dit jaarprogramma. En het zou mooi zijn 
als zoveel mogelijk van ons er actief in zouden meedoen. 
Daarom vindt u in deze ‘Vitus-special’ een aantal activiteiten, gemarkeerd met een gele 
ster. We nodigen u hartelijk uit om juist daaraan dit seizoen mee te doen. Daarvoor 
hebben we ook een ‘Sterrenkaart’ bijgesloten, waarop u kunt aankruisen welke 
activiteiten u aanspreken. Als u dat gedaan hebt, lever de kaart dan in bij een van de 
kerkbestuursleden of bij de pastoor.

We hopen op een prachtig seizoen!
Het kerkbestuur van de OKK St. Vitus.

SINT VITUS
Special

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum September 2012

Een nieuw seizoen 
JaarPrOgraMMa 2012 - 2013

Pastoor Leen Wijker
035-6248009
pastoor@stvitus.nl

Mariëtte Smits
035-6472028
mhj.smits@hetnet.nl

Henny Plomp
035-6233128
a.plomp@chello.nl

Margreet Vos-van Buuren
06-511 76 332
vosvanbuuren@hetnet.nl

Thiemo Bikker
035-5261620
gethbikkem@hotmail.com

Yvonne Hoek
06-16361622
yvonnehoek@live.nl

Ingeborg Hendriks
035-6835132
i.hendriks3@chello.nl

Maghali Haas 
036-5469837
ms.haas@chello.nl

Corry Giskes
035-6248167
keeskak@hotmail.com

Bart en Anita Sonnenschein
035- 6283889/ 06-21236711
a.sonnenschein@planet.nl

Laurette van Geene
035-5822220
Laurette.vangeene@keynote.nl

Antonie van Aartsen
035-6859810
vaartsen@kpnmail.nl

Dio van Maaren
035-6220622
dio@synccp.com

Mario Treffers
036-5469837
mario.treffers@gmail.com

Kees Giskes
035-6240106

Jutta Eilander
06-16044888
jutta@okkn.nl

Door dit blad heen ziet u in groene 
vakjes de contactpersonen voor de 
verschillende activiteiten. Hieronder 
hun contact informatie.
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Afgelopen jaar is de kring ‘orthodoxie’ 
gestart. Met veel plezier zijn we meer te 
weten gekomen over de achtergronden 
van de liturgie en geloof. De grote fees-
ten, de geloofsbelijdenis. De verhouding 
tussen Schrift en Traditie zijn voor ons 
meer gaan leven. Het gaat daarbij niet 
om kennis op zichzelf, hoewel kennis 
onontbeerlijk is. Het woord ‘orthodoxie’ 
geeft dit  ook aan: orthodoxie is namelijk 
afgeleid van de griekse woorden ‘ortho’ 
wat ‘waar’ betekent en ‘doxa’ wat lof-
prijzing betekent: ‘ware lofprijzing’ dus. 
Dat is heel iets anders dan wat we bij 
orthodoxie geneigd zijn te denken! We 
zijn zo enthousiast dat we unaniem heb-
ben besloten de kring het komende sei-
zoen voort te zetten. Aan de orde zullen 
komen: doop en zalving, de eucharistie, 
het huwelijk, de plaats van de ambten, 
het monnikendom, het gebed en de vol-
tooiing. Vier en leer met ons mee!

Net als een groot aantal andere kerken 
in Hilversum en met nog veel meer ker-
ken in Nederland, wil ook de St. Vitus-
parochie meedoen aan de Kerkennacht 
2013. Een heel andere manier om open 
te staan voor mensen die anders nooit 
een kerk van binnen zien. We gaan wer-
ken aan een bijzonder programma. U 
hoort er meer van!

Iedere woensdagochtend is vanaf 5 
september een gesproken eucharis-
tieviering, die om 09.45 uur aanvangt. 
Aansluitend is vanaf 10.30 tot - 12.30 
de kerk open. U bent dan van harte wel-
kom voor gesprek en/of gebed. De pas-
toor is aanwezig, maar ook een van de 
parochianen, die samen ervoor willen 
zorgen dat u uw zorgen kwijt kunt.

INlOOP VOOr 
PaSTOraal gESPrEK

21 en 22 juni 

Dio van Maaren

De Goede Week is de belangrijkste 
week van en voor het christelijk geloof. 
In deze week komt alles samen waar-
om we heel het jaar bidden, zingen en 
vieren. Genoeg reden om deze week 
bewust mee te maken. Daarom heb-
ben we onze aartsbisschop, mgr. Joris 
Vercammen gevraagd om gedurende de 
hele Goede Week onze gids te zijn. Met 
lezingen, bezinnende momenten en zijn 
deelname aan de vieringen van Palm-
zondag, Witte Donderdag, Goede Vrij-
dag en de de Paaswake zal hij ons door 
de week voeren. En als u anderen - uw 
buren, vrienden of familie -  wilt uitnodi-
gen om mee te doen: ze zijn meer dan 
welkom! De reisgids ‘Intercity bestem-
ming Pasen’ is nog beschikbaar om hen 
op weg te helpen.

BEzINNINg IN dE gOEdE wEEK
MET dE aarTSBISScHOPMaalTIJd OP UITNOdIgINg

De datum komt met de uitnodiging

Pastoor Leen Wijker, Yvonne Hoek, 
Henny Plomp, Margeet Vos, Antonie van 
Aartsen, Mario Treffers, Dio van Maaren

En natuurlijk Vita Nuova met een nieuw 
toneelstuk! Om aan mee te doen (Meld 
je aan bij Thiemo Bikker) of om naar 
te komen kijken. (zorg dat je op tijd de 
kaarten in huis hebt)

VITa NUOVa

Vrijdagavonden 20.00
28 september, 26 oktober, 
23 november

Bart en Anita Sonnenschein.

Iedere woensdagmorgen - kerkgebouw
van 10.30 uur tot 12.30

Pastoor Leen Wijker

Voorstelling: 7 & 8 februari

Thiemo Bikker

Tijdstippen en locaties (De Akker 
en/of het kerkgebouw) worden nog 
bekendgemaakt.

Pastoor Leen Wijker

OVEr OrTHOdOxIE

De grote woorden van het komend sei-
zoen spelen rond ‘Verbondenheid in 
geloof’. Deze verbondenheid komt al 
iedere zondag tot uiting door samen te 
zingen, te vieren en te delen in de eu-
charistie. En wat bindt ons verder sa-
men? Wat ‘hebben’ we met elkaar? Wat 
kennen we en weten we van elkaar? 
Durven we ons ook aan elkaar toe te 
vertrouwen? Over dat soort dingen zou 
het kunnen gaan tijdens een maaltijd 
bij een van de kerkbestuursleden thuis, 
waarvoor u persoonlijk gaat worden uit-
genodigd. Samen eten in de beste bete-
kenis van het woord. Eten en delen. En 
waar nodig samen koken en afwassen... 

Dit is ook een ster-activiteit, maar u 
hoeft hem niet aan te kruisen op de 
sterrenkaart. U krijgt een persoonlijke 
uitnodiging.
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Een indeling in soorten spiritualiteit in 
de christelijke kerk is de volgende: ‘Spi-
ritualiteit van Boven’ en de ‘Spiritualiteit 
van Beneden’. De eerste kennen we al-
lemaal; ‘Spiritualiteit van Boven’ houdt 
zich bezig met de Schrift, bidden, het 
bijwonen van de christelijke vieringen, 
het leren van de kerkelijke leer, de ze-
denleer, het gedrag dat je als christen 
hoort te vertonen; het is een spirituali-
teit die vooral vanaf de Verlichting op-
gang heeft gedaan. Daarnaast is er de 
‘Spiritualiteit van Beneden’ welke in de 
Oude Kerk ook al bekend was met name 
in de kloosters en onder kluizenaars en 
monniken. Deze spiritualiteit heeft niet 
als startpunt het ideale christelijke le-
ven 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. Een uitspraak van Evagri-
us Pontius is: ‘ als je God wil leren ken-
nen, leer dan eerst jezelf kennen.’ Het is 
de tegenovergestelde weg van de ‘Spiri-
tualiteit van Boven’: het opklimmen tot 
God gebeurt door af te dalen in jezelf, 
je diepe onbewuste met zijn aardse ver-
langens en instincten, men gaat de weg 
van dwaalwegen, teleurstellingen, mis-
lukkingen, zonde, zo leer je jezelf ken-
nen en ga je beseffen hoezeer je God 
nodig hebt, die de zondaar liefheeft. Het 
gevaar van de Spiritualiteit van Boven 

is dat je door je te focussen op hoe je 
hoort te zijn, de ideale gelovige, je alles 
wat daarin niet past gaat ontkennen en 
verdringen, je raakt zo een gespleten 
christen, van buiten mooi maar van 
binnen rot, wat zich af en toe niet laat 
verloochenen. Hier heeft de psychologi-
sche kritiek op religie recht van spreken: 
die vrome mensen, die slecht met zich-
zelf en vooral anderen omgaan. Kijk ze 
nou eens!
De Spiritualiteit van Beneden is het leren 
kennen van het eind van je mogelijkhe-
den, je machteloosheid en van daaruit 
te erkennen dat je God nodig hebt, dan 
wordt je niet gespleten maar authen-
tiek, binnen en buiten zijn heel en ont-
vankelijk, je leert je deemoed kennen, 
de humilitas, wordt goede vrienden met 
je aardse schaduwzijde en Gods verlos-
sende liefdevolle nabijheid, je wordt arm 
van geest.
De volgende onderwerpen komen in dit 
verband aan de orde: bijbelse voorbeel-
den, monastieke traditie, de regel van 
Benedictus,  psychologische aspecten, 
sprookjes, de dialoog met gedachten en 
gevoelens, het gesprek met mijn ziekte, 
de omgang met mijn wonden en kwet-
suren, de ervaring van machteloosheid 
en mislukking,   de gemeenschap, dee-
moed en humor en de grondkenmerken 
van het christelijk bestaan.

SPIrITUalITEIT VaN BENEdEN

Alsof je geloven leren kunt...
Aan de hand van acht thema’s een idee 
krijgen wat ‘geloven’ eigenlijk is. ‘Gelo-
ven is altijd anders’, ‘God ervaren door 
3000 jaren’ en ‘Jezus ontmoeten’ en zo 
nog vijf; het zijn thema’s waarbij verha-
len uit de bijbel de leidraad zijn. Na een 
korte inleiding gaan we met elkaar in 
gesprek, delen we ervaringen rond het 
thema en leren we van het cursusboek 
en van elkaar. Zo wordt het vanzelf een 
cursus. 
De ‘Basiscursus geloven’ is ontwikkeld 
door ds. Peter Hendriks en gaat verge-
zeld van korte filmpjes. Het telt acht 
bijeenkomsten (7+1) waarin steeds een 
van de thema’s aan bod komt.
Een deelnemer, die de cursus heeft ge-
volgd verwoordde haar ervaringen zo: 
‘het boek, de filmpjes, en de verhalen 
van mijn medecursisten zorgen voor 
een nieuwe kijk op bijbelverhalen. Het is 
prachtig te ontdekken dat de verhalen 
van toen herleven in onze eigen levens-
verhalen. Eraan te worden herinnerd 
dat wat in de wereld gebeurt allemaal 
mensenwerk is en dat Jezus de mens 
is zoals God die bedoeld heeft. De cur-
sus heeft mij ook weer doen beseffen 
dat Jezus mij voortdurend een spiegel 
voorhoudt en dat we veel te weinig oog 
hebben voor Gods aanwezigheid in ons 
leven en in dat van anderen.’
Deelname is gratis. Het cursusboek kan 
aangeschaft worden voor de prijs van 
15 euro. Deze cursus beslaat 8 weke-
lijkse bijeenkomsten in de pastorie.

BaSIScUrSUS gElOVEN 7 + 1

 Bart en Anita Sonnenschein Pastoor Leen Wijker

Maandagavonden 20.00 uur
1, 8, 15, 29 oktober 
5, 19, 26 november en 3 december

19 oktober en 9 en 30 november om 20.00 uur. De plaats waar de avonden 
gehouden worden, wordt later bekend gemaakt i.v.m. het aantal deelnemers.

Blijf op de hoogte via www.stvitus.nl !
Via de website van de parochie en via email-nieuwsbrieven proberen we u zo goed 
als mogelijk op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in de parochie. Iedere 
parochiaan, gastlid of vriend van de parochie heeft de mogelijkheid om op de site in 
te loggen via een persoonlijk gebruikersaccount. Als u dat nog niet heeft, ga dan naar 
www.stvitus.nl en klik op ‘login’  en  ‘vraag een account aan’. Volg de instructies op 
het scherm.  Als u al een account heeft, maar uw wachtwoord bent vergeten, klik dan 
op ‘login’ en ‘ik ben mijn wachtwoord vergeten’.  Als u ook uw gebruikersnaam bent 
vergeten of anderszins problemen heeft met de website, stuur dan een mailtje naar 
Dio van Maaren: dio@synccp.com
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Wat een verschil met hoe het er vroeger 
aan toeging! Velen weten nog wel van hoe 
ze toen - zo rond de jaren ‘50 - ‘Lering’ kre-
gen: een boekje met vragen en de juiste 
antwoorden: leer ze maar uit je hoofd! Mét 
overhoring en een passende straf of belo-
ning al naar gelang het resultaat.
Tegenwoordig gaat het er wel even anders 
aan toe. Nu praten de 11plussers mee, 
stellen ze zelf de vragen en gaan ze samen 
met de pastoor of catecheet op zoek naar 
de antwoorden. En kinderen van 8-11 jaar 
worden op een speelse en creatieve ma-
nier in contact gebracht met het geloof, de 
kerk en de bijbel. Lering én Vermaak!
Wilt u dat laatste eens van dichtbij mee-
maken? Een middagje de ‘Lering’ van toen 
overdoen, maar dan op de manier van nu? 
De middag ‘Lering & Vermaak voor Volwas-
senen’ is daarvoor de ideale gelegenheid. 
Verrassend leuk om mee te maken en wie 
weet, misschien ‘leert’ u er nog wat van...

Ook komend seizoen gaan we weer van 
start met een vijftal kaartavonden in De 
Akker. Wij zullen gaan klaverjassen en 
proponeren. U wordt van harte uitgeno-
digd om met ons mee te doen. 
De avonden zijn bedoeld als een ont-
spannen en vriendschappelijke kaar-
tavond waarbij zeker niet met het mes 

op de tafel gespeeld zal gaan worden. U 
bent niet verplicht om elke avond aan-
wezig te zijn. 
Ook als u er een avond niet kan 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.

Aan het ‘Leerhuis’ doen momenteel zo’n 
5 á 6 mensen mee. De laatst behandel-
de onderwerpen waren ‘de Eucharistie’ 
en ‘Het vroegste Christendom’ Men is 
erg enthousiast en wil graag doorgaan 
op dit soort thema’s. Nieuwe deelne-
mers zijn van harte welkom. 

Ze bleven trouw aan het onderricht van 
de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en 
wijdden zich aan het gebed. (Hande-
lingen 2,41) Het zijn woorden over de 
vroege  christengemeente. En ook over 
ons: al dan niet regelmatig naar de kerk 
waar we de boodschap horen, deel uit-
maken van de gemeenschap die onze 
parochie is, de eucharistie vieren en ons 
wijden aan het gebed... 
Maar hoe zit het eigenlijk met dat 
laatste?   Bidden we nog, afgezien van 
de acclamatie op de voorbeden? En 
waar bidden we dan voor? Voor onze 
kinderen, voor iemand in problemen, 
voor onszelf... Durven we het nog, bid-

den? Alleen of met elkaar? Zomaar na 
een goed gesprek met een vriend of 
vriendin? Kunnen we woorden vinden? 
En is bidden meer dan alleen vragen 
stellen? Wat verwachten we eigenlijk 
van ons gebed? 
Vragen genoeg. En de antwoorden zul-
len heel verschillend klinken. Bidden is 
een kernactiviteit van een christen en 
van een christengemeenschap, maar 
ook één waar we niet altijd goed raad 
mee weten.

We hebben ds. Kick Bras uit Gorkum 
gevraagd om hier dieper op in te gaan. 
Kunnen we onze schroom overwinnen? 
Kun je leren bidden?

KlaVErJaSSEN & PrOPONErEN lEErHUIS

BIddEN...

19.30 uur - De Akker
27 okt, 17 nov, 12 jan, 16 feb, 23 mrt

Thiemo Bikker

1 x per 2 maanden, 20.00 uur 
veelal op donderdag, maar in overleg
Hoge Larenseweg 173 in Hilversum

Info & aanmelden: Antonie van Aartsen

12 maart, in de kerk - met Dr. Kick Bras

Pastoor Leen Wijker

zondagmiddag 2 juni

Henny Plomp

lErINg EN VErMaaK 
VOOr VOlwaSSENEN



bijbelse  figuren (o.m. Job, Elia, Ruth, Es-
ther, David) tot vraagstukken als ‘het 
kwaad’, ‘bidden’, ‘wat betekent verlossing, 
opstanding / verrijzenis’?, ‘hoe denken wij 
over ouderdom’, ‘wat betekent zonde’? 
Omdat over sommige onderwerpen zoveel 
te zeggen valt, spreken we vaak meerdere 
ochtenden over hetzelfde thema. We spre-
ken per keer af bij wie we samenkomen.

Bij Laurette van Geene
Sinds de start van de thema-gespreksgroe-
pen in onze parochie, komen we bij elkaar 
met een aantal vrouwen. Iets jonger en 
iets ouder, met of zonder (klein)kinderen. 
Er wordt vanuit verschillende invalshoeken 
gekeken naar allerlei thema’s en ook ge-
deeld vanuit onze eigen levenssituaties.
We gaan in gesprek naar aanleiding van 
o.a. het boekje ‘innerlijke rust’ van Jacques 
Philippe. Locatie nog niet bekend. 
Wie geïnteresseerd is om aan te sluiten bij 
deze groep, graag even een berichtje.

Bij Dio van Maaren 
Voorlopig ben ik nog helemaal alleen in 
mijn gespreksgroepje, maar dat kan veran-
deren... Als ik per januari niet meer in het 
kerkbestuur zit, is er weer tijd. Zullen we de 
1e dinsdag van de maand doen? Of wan-
neer dan? En met wie dan? En waarover 
gaan we het hebben? Over wat geloven ei-
genlijk betekent in het dagelijkse leven? 
Wat je er in de praktijk mee kunt? Of over 
iets anders? Maar als ik nou beloof te zor-
gen voor koffie en wijn, meldt je je dan?

Of misschien wil je zelf wel een gespreks-
groep starten... kan natuurlijk ook. Geef 
het even door aan pastoor Leen Wijker...

Eerstvolgende keer: 
woensdag 26 september, 10.00-12.00

Mariëtte Smits

Eerstvolgende keren: ma. avond 24 
september, ma. avond  26 november
20.00 uur

Laurette van Geene

Eerste keer: in overleg.

Dio van Maaren

Bij Jutta Eilander
Een keer in de zoveel tijd komen we bij el-
kaar, als jongerengespreksgroep. Op een 
doordeweekse avond, van acht uur tot een 
uur of tien. De regelmaat verschilt nogal; 
dan eens in de 6 weken, dan zit er zomaar 
weer eens een aantal maanden tussen; we 
beslissen het samen naar gelang hoeveel 
tijd iedereen heeft. Lange tijd was de 
groeps samenstelling hetzelfde maar sinds 
dit voorjaar zijn er weer een aantal jongere 
jongeren bijgekomen, leuk dus! We zijn nu 
met ongeveer acht elke keer, wat een mooi 
aantal is om zinvol over geloof en leven 
met elkaar in gesprek te gaan maar ook 
om bij te praten waar iedereen mee bezig 
is en wat er speelt. Per keer besluiten we 
over een onderwerp voor de komende keer. 
De jongste in onze groep is nu 17, de oud-
ste 27 (mijzelf als gespreksleider niet mee-
gerekend). Als je denkt dat je hier bij past, 
wees welkom!

Bij Antonie van Aartsen
Mijn gespreksgroep komt ongeveer 1 x 
per maand bijeen op maandagmiddag 
14.00 uur op de Hoge Larenseweg 173, 
Hilversum. 
De onderwerpen zijn zeer divers en kunnen 
worden aangedragen door de leden. Het is 
een gezellig clubje bestaande uit ongeveer 
7 mensen met een gevarieerde achter-
grond. We kunnen altijd nieuwe leden ge-
bruiken, er is ruime genoeg. Voor hen die 
zich overdag vrij kunnen maken of ‘s- 
avonds liever niet de deur uit gaan het 
ideale  clubje.

Bij Mariëtte Smits
De bijeenkomsten vinden maandelijks 
plaats (juli, aug. en dec. uitgezonderd). 
Dag c.q. datum wordt per keer afgespro-
ken. Met veel enthousiasme komt men ook 
trouw. Van de inmiddels 7 leden zijn er 5 
kerklid, 1 voormalig kerklid en is 1 persoon 
gastlid bij de Regenboogkerk. Onze 
gespreksonderwerpen  variëren van 

Eerste keer: 12 november 19.00 uur 
we beginnen met samen eten...

Jutta Eilander

1 x per maand op maandagmiddag

Antonie van Aartsen

Traditiegetrouw komt een groepje vrouwen 
1 keer in de maand bijeen. Tegenwoordig 
meestal bij een van de leden thuis. Met el-
kaar organiseren ze voor de senioren van 
de parochie een maaltijd, een gezellige 
avond of een busreis.

PrIScIlla gESPrEKSgrOEPEN

Voor sommigen van ons is het niet moei-
lijk om de waarde van ons geloof te ui-
ten in woorden. Voor zichzelf, maar ook 
om daar in gezelschap over te praten. 
Maar dit geldt niet voor iedereen. Maar 
het hoeft ook niet altijd in woorden. Ben 
je creatief of wil je je creativiteit ontdek-
ken? Dan is een van deze avonden wat 
voor jou. Met bloemen of met schilderen 
proberen we expressie te vinden van wat 
ons bezighoudt. Onder deskundige lei-
ding en op een creatieve manier uiting 
geven aan je geloof.

Met bloemen: 16 oktober
Met schilderen: u hoort nog wanneer, 
maar we plannen voor januari.

Yvonne Hoek

BlOEMEN Of ScHIldErEN 
alS UITINg VaN gElOOf

En vergeet niet:

De Synode
Praat mee over de landelijke kerk

Zaterdag 24 november, 09.30 uur
De Akker

Jillis van Maaren

Tot januari:
Woensdag 10 oktober, 19.30 uur
Dinsdag 20  november, 18.00uur
Donderdag 13 december, 14.30 uur

Corry Giskes
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In 2012 hebben we voor het eerst een 
zangavond georganiseerd, die als zeer 
inspirerend werd ervaren en dus voor 
herhaling vatbaar is. Op de zangavond 
kunnen we kennismaken met de breed-
te en variatie van de oud-katholieke 
zangcultuur: van gregoriaans via pro-
testantse liederen en Engelse hymnen 
tot de liederen van Huub Oosterhuis. En 
natuurlijk ontbreken ook de ‘echte’ oud-
katholieke liederen van Rinkel en Verhey 
niet. Zingen is een belangrijk onderdeel 
van de onze liturgie, het gaat er immers 
om zelf deel te nemen aan de viering. 
Daarom zingen we op zondagochtenden 

in een voortdurende afwisseling van 
priester, koor en gemeente. 
Dirigent Bart Klijnsmit zal de deelne-
mers wat fijne kneepjes van het zingen 
leren; hoe zing je nu eigenlijk gregori-
aans? En waarom zingen we die grego-
riaanse liederen nog steeds? Tijdens de 
avond ontdekken we ook hoe één en 
dezelfde psalm op veel verschillende 
manieren gezongen kan worden. 
De zangavond begint om 20.00 uur en 
duurt tot 21.30 uur. In de pauze is er 
muziek en na het programma is er ge-
legenheid voor een drankje. Deelname 
is gratis.

Woensdag 17 april - 20.00 uur - Kerk

Ingeborg Hendriks

zaNgaVONd

Vorig jaar zijn we gestart met gespreks- 
en ontmoetingsavonden in Almere. 
Iedere avond werd ingegaan op een 
thema o.a. ‘Vasten’, ‘Bidden’, ‘Hemel 
en hel’. Deze avonden werden als in-
spirerend ervaren. De groep wil ook dit 
seizoen weer met regelmaat bij elkaar 
komen rondom verschillende thema’s.

ONTMOETINgEN IN alMErE

De senioren van de parochie ontmoeten 
elkaar regelmatig in ‘De Akker’ voor een 
spelmiddag. Voor het plezier maar na-
tuurlijk ook om te winnen worden er fa-
natiek pionnen verschoven, dobbelste-
nen gegooid en slagen binnengehaald. 
Voor, tijdens en na het spelen wordt er 
bijgepraat. Het gaat om het plezier van 
het spelen, maar net zo goed om het 
contact met elkaar. Een kop koffie en 
een glaasje ontbreken natuurlijk niet. 
Een middag uit doet je goed!

SENIOrEN SPElMIddagEN

27 september, 25 oktober, 
29 novem ber. 14.30 uur 

Kees Giskes

De stichting en werkgroep Kerkarchi-
tectuur Hilversum organiseert op 29 
september weer open kerk. Hier doen 
de rooms-katholieke Sint Vitus, de oud-
katholieke Sint Vitus, de protestantse 
wijkgemeente Regenboogkerk, de Gro-
te Kerk en het Leger des Heils aan mee. 
Het thema is dit jaar Glas in lood.

OPEN dag rElIgIEUS ErfgOEd

29 september 13.00-16.30 uur

Pastoor Leen Wijker

Hoeveel talent kan er schuilen in een 
wille keurige groep mensen, zoals een 
kerkgemeenschap! Zangers, dichters, 
muzikanten, beeldhouwers, schilders, 
vertellers... Dit jaar organiseren we weer 
een avond, waarop al die verborgen ta-
lenten zich kunnen tonen en wat voor 
een prachtige verrassingen gaat dat 
weer opleveren! 
Geneer u niet voor uw kunnen en meldt 
u aan om mee te doen!

Vrijdag 23 november - 19.30 Kerk

Pastoor Leen Wijker

11 oktober, 13 december, 21 februari, 
18 april, 27 juni. 20.00 uur

Pastoor Leen Wijker

cUlTUrElE aVONd
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Iedere week komen we op de zondag 
bijeen om te vieren rond Woord en Tafel. 
In de meeste vieringen gaat de pastoor 
of een gastpriester voor en vier keer per 
jaar verzorgen de lectoren een dienst 
van Schrift en gebed. Maar heeft u nou 
nooit eens gedacht: ‘dat preken, dat 
kan ik beter’. Of ‘waarom komt dit nou 
nooit eens aan bod?’ Of: ‘ik zou het wel 
weten als ik daar zou staan...’ We gelo-
ven dat er best een aantal mensen in 
de parochie zijn, die zo ook in de viering 
willen en kunnen ‘overwegen’. 
Precies dat willen we mogelijk maken 
met ‘de preek van de leek’ en we heb-
ben er twee zondagen in het jaar voor 
geselecteerd. 
Zomaar van alles roepen? Nee. Het 
moet echt hout snijden en we bereiden 
het samen voor. Spannend? Jazeker, 
maar we gaan u ermee helpen. Opwin-
dend? Jawel, want er zal met aandacht 
naar worden geluisterd en veel over 
nagesproken worden. Uitdagend? Wij 
denken van wel en als u er ook zo over 
denkt, laat dat dan weten aan pastoor 
Leen Wijker!

Informatieavonden 
voor belangstellenden
 
Een van de nadelen van de Oud-Katho-
lieke Kerk is haar onbekendheid. Terwijl 
we geloven dat we een kerk zijn, die 
veel mensen aan zou kunnen spreken, 
is de reactie op ‘oud-katholiek’ er toch 
nog steeds weer een van ‘tisdatdan?’  
Met een tweetal avonden per seizoen 
willen we daar in Hilversum en omstre-
ken verandering in aanbrengen. Door 
middel van een filmpresentatie, een 
inleiding, een rondleiding door de kerk 
en een open gesprek. We proberen te 
laten zien wie we zijn en wat we doen 
en alle belangstellenden kunnen hun 
vragen kwijt. Voor u en zeker voor al uw 
kennissen...

Van vrijdag 26 april tot maandagmid-
dag 29 april 2013 is er een bezinnings-
weekend gepland in het benedictijner 
klooster ‘Monastere de l’Exaltation de la 
Sainte Croix’ in Chevetogne. Dit klooster 
is in de twintiger jaren opgericht om de 
Oosters-orthodoxe en de Rooms-katho-
lieke kerken dichter bij elkaar te bren-
gen. Dit klooster is zeer oecumenisch, 
er zijn contacten met de Orthodoxen, 
Oud-katholieken, Anglicanen en Protes-
tanten. Het bijzondere van dit klooster 
is dat er niet alleen een Latijnse (wes-
terse) ritus wordt gevolgd maar ook 
een Byzantijnse (oosterse). Er zijn twee 
kerkgebouwen, waarvan er een wordt 
gebruikt voor de Byzantijnse liturgie en 
de andere voor de Latijnse liturgie. Een 
van de monniken zal ons uitleg geven 
en over de symboliek van de oosterse 
liturgie en over de architectuur van het 
oosterse (en westerse) kerkgebouw. 
Een unieke kans om kennis te maken 
met de de oosterse spiritualiteit !

Om deel te kunnen nemen aan het Che-
vetogne-weekend moet u zich redelijk 
kunnen verplaatsen en trappen kunnen 
lopen. De kosten van het weekend zul-
len ongeveer €185 bedragen inclusief 
reiskosten. Maximale deelname is 12 
personen. Uiterlijke opgave voor dit 
weekend is 1 februari 2013 bij pastoor 
Leen Wijker.

BEzINNINg IN cHEVETOgNE

Vrijdag 26 april - maandag 29 april.
Voorbereidingsavonden: 
20 februari en 13 maart

Pastoor Leen Wijker

STEl, IK zOEK EEN KErK

20.00 in de kerk
Dinsdag 20 november
Dinsdag 16 april

Pastoor Leen Wijker

25 november (verjaardag kerkwijding) 
21 april (4e zondag van Pasen)

Pastoor Leen Wijker

PrEEK VaN dE lEEK



voor jongeren van 15-20 jaar:
8-10 MAArT 2013 
Voor jongeren van 10-14 jaar: 
19-21 APrIL 2013

Jutta Eilander

Regionale Katechese weeK-
einden (met ameRsfooRt, 
hilveRsum ,utRecht)

Vrijwel iedere maand , na de viering, 
wordt er catechese voor elfplussers 
gegeven. Dit jaar is het thema: ‘Altijd 
wat te vieren’. De catechese sluit aan 
bij de feesten uit het Jodendom en 
Christendom zoals Yom Kippoer (grote 
verzoendag), het lichtfeest, Pesach/
Pasen, Pinksteren maar ook bij andere 
belangrijke gedenkdagen zoals de ’in-
ternationale rechten van een kind’.
Uit deze feesten en gedenkdagen ha-
len we onderwerpen, die actueel zijn 
en aansluiten bij de beleving van de 
elfplussers.

Zondagen 11.30-13.00
7 oktober
25 november 
16 december
27 januari
17 februari
17 maart
26 mei
16 juni

Mariëtte Smits

Katechese 11+

Voor alle kinderen en jongeren van 7 
t/m 15 jaar uit het aartsbisdom Utrecht 
vindt er op 23 juni 2013 het jaarlijkse 
zomerfeest plaats in Den Haag als af-
sluiting van het catechesejaar in het 
aartsbisdom Utrecht. Het thema is nog 
niet bekend, maar zet de datum alvast 
in je agenda, want leuk wordt het zeker!

Zondag 23 juni

Jutta Eilander

ZomeRfeest 2013

Waar ben je mee bezig? Wil je nog wat 
pasta? Wat houdt je bezig? Wat wil je 
drinken? Kun je nog wat met dat geloof 
van je? Wie helpt straks met het des-
sert? Hoe vind je dat de kerk er voor-
staat? Nog koffie, iemand? 
Een paar keer per jaar ben je welkom 
in de pastorie voor een maaltijd. De 
pastoor kookt, het gesprek loopt als 
vanzelf. 

7 oktober
27 januari 
16 juni

Yvonne Hoek

maaltijd in de pastoRie 
(16-25 jaaR)

Samen een moderne film kijken op een 
groot scherm in de kerk. Een goede  
film. Maar wel een waar we over kun-
nen napraten. O nee, kan dat leuk zijn? 
Jazeker kan dat leuk zijn! En als je wilt 
neem je je vrienden mee. 
Inclusief popcorn
zondag 18 november 
en zondag 19 mei
kerk open om 20.00 uur

Yvonne Hoek

film in de vitus 
(vooR 16 en oudeR...)

Een of twee keer per seizoen willen we 
een regioactiviteit organiseren voor de 
catechesejongeren 11+. We doen dit 
samen met de parochie Amersfoort. 
In het afgelopen seizoen 2011/2012 
hebben we zo’n samenkomst voor het 
eerst georganiseerd. en de ontmoeting 
met jongeren uit een andere parochie 
werd heel positief ervaren. Dus ook dit 
jaar organiseren we weer een regio-
activieteit 11+. Nu niet op zondag maar 
op zaterdagnamiddag.

Zaterdag 3 november 2012 
17.00-21.00

Mariëtte Smits

Regio-activiteit 11+

En vergeet niet (als je 16-25 jaar bent):

De Jongerensynode
Jouw stem telt
Jouw stem moet gehoord worden!

Zaterdag 24 november
09.30 - 17.00 en eten na afloop

Jutta Eilander

En denk eraan:

De Kindersynode
Hoe jong je bent (10-15 jaar), 
praat mee over de kerk!

Zaterdag 10 november
11.00 - 14.30

Jutta Eilander

Op een speelse en creatieve wijze wor-
den de kinderen in de leeftijdsgroep 
van 8 – 11 jaar in contact gebracht met 
geloof. Verschillende thema’s worden 
behandeld. Dit seizoen starten we met 
het thema ‘kleur’.

leRing & veRmaaK

zaterdagen 14.00-17.00 uur
6 oktober
8 december 
9 februari
6 april

Maghali Haas

Van 8 tot 25 jaar


