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Kerstfeest is voor mij een feest van verbondenheid. De Eeuwige is zo begaan met de mensen 
dat Hij onder ons wil wonen. In menselijke gestalte, in Jezus de Christus, wil Hij dicht bij 
ons aanwezig zijn. Een mens kan niet zonder de ander leven. Mensen hebben mensen no-
dig: familie, vrienden, vriendinnen, een levenspartner, de geloofsgemeenschap. In mijn boek 
‘Gaandeweg’ schrijf ik over hoe ik de verbondenheid met mijn parochie ervaar: ‘De verbon-
denheid die ik met mijn parochie heb, wordt voor mij verbeeld in een beeldhouwwerk dat op 
mijn werktafel staat. Het zijn drie mensen die in een kring staan, de armen om elkaar heen, 
met in hun midden een kaarsje. Als het kaarsje brandt zie je de gezichten van de drie men-
sen. Voor mij is het kaarsje God en Christus die ons verlicht, ons een gezicht geeft. De drie 
mensen laten met hun verbondenheid zien, dat wij elkaar nodig hebben. In de verbonden-
heid en in de ander kun je ook Christus en de Eeuwige ontmoeten. Door de A(a)nder word 
je wie je bent. Het licht in dit beeldje ontsteek ik altijd bij bijeenkomsten en vergaderingen, 
als symbool dat we ons door de Ander gedragen mogen weten en dat de glans van het licht 
van de Eeuwige en Christus mag spiegelen en verschijnen in het gelaat van de ander. Met het 
kerstfeest hebben veel mensen behoefte om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar 
het kerstevangelie. Dat geeft een saamhorigheidsgevoel en houdt het verlangen levend naar 
een wereld waar iedereen in vrede en verbondenheid mag leven.

sint Vitus
oud-katholieke Parochie, melkpad 12, hilversum december 2012 | januari 2013

feest Van Verbondenheid

buiten donker wordt...
Dan is het bijna tijd voor de kinderkerst-
nacht! Om 17.00 uur begint de kinder-
kerstnacht voor kinderen tot ongeveer ze-
ven jaar en even later, om 19.00 uur, zijn 
kinderen van zeven tot ongeveer twaalf 
jaar welkom in hun kinderkerstnacht. 
Ben je te vroeg en moet je nog even wach-
ten? Helemaal niet erg, want op het kerst-
kerkplein gebeurt er genoeg!

Op de tweede zondag van de advent, zondag 
9 december, kunt u luisteren naar: Magni-
fi cat Quarti Toni van Sebastian Aquilera de 
Heredia, Nun komm der Heiden Heiland en 
Wachet auf van J.S. Bach. Het concert in de 
kerk is op zondag 9 december en begint om 
16.00 uur.

adVents-
concert

Een oude rabbi vroeg aan zijn leerlingen: ‘Hoe 
kan je het moment bepalen waarop de nacht ten 
einde is en de dag begint?’ ‘Als je uit de verte 
een hond van een schaap kunt onderscheiden’, 
antwoordde een leerling. ‘Nee’, zei de rabbi. ‘Als 
je van verre een dadelboom van een vijgenboom 
kunt onderscheiden?’, vroeg een ander. ‘Nee’, zei 
de rabbi. ‘Maar wat dan?’, vroegen de leerlingen. 
De rabbi antwoordde: ‘Als je in het gezicht van 
een mens kunt kijken en daarin je zuster of je 
broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog 
bij ons.’

Ik wens u allen zo’n begin van de dag en een 
zalig kerstfeest toe!

Pastoor Leen Wijker

als het oP 24 december

adVent 2012 met
de kinderkerk

En alweer is het december. En steken we 
steeds meer kaarsjes aan. Ook met de kin-
derkerk gaan we weer onderweg naar de 
kerstnacht. Vier zondagen lang groeit onze 
nieuwsgierigheid. Wat zit er vandaag achter 
het luikje dat open mag? En wie heeft ons 
iets nieuws te vertellen?  Kunnen we nog 
verrast worden door dat verhaal dat we al zo 
goed kennen?  Wie weet, we gaan het zien!

De kinderkerkleiding
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Overlijden
Drie dagen na het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving is Suzan Bikker op 
zaterdag 27 oktober overleden. Haar uitvaart vond plaats op 5 november onder grote be-
langstelling. Suus was een sociaal mens; vriendelijk en behulpzaam. Ze was tevreden met 
weinig en van kleine dingen kon zij genieten. Ze werd blij van een bloem die openging of 
de kwispelende staart van hun hond Djessie. Suzan durfde nieuwe wegen in te slaan. Op 
oudere leeftijd begon zij met de opleiding voor sociaal-cultureel werk. Zij zat op school in 
een klas met jonge mensen en voorzichtig laverend om niet als een moeder-overste gezien 
te worden, bewoog zij zich tussen de jongeren. Zij had een groot vertrouwen in de mens en 
zag goedheid in een ieder. De laatste twee jaren waren zwaar vanwege haar ziekte. Deson-
danks bleef zij optimistisch. En dankbaar. Op de rouwkaart stond vermeld: ‘Na twee jaar 
bikkelen zeg ik ‘Het is goed zo!’ Suus.’ Hieruit spreekt haar strijd met haar ziekte, maar 
ook haar vertrouwen. ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal ik jullie rust geven.’ (Mat.11, 25-30) was de tekst voor haar uitvaart. Dat zij die 
rust nu heeft mogen vinden. Wij wensen haar echtgenote Coby, haar familie en dierbaren 
Gods troostende nabijheid toe.

Een uitnodiging voor eerste kerstdag
Kerstfeest is een inspirerend feest. Een hoogfeest in het kerkelijk jaar, dat we uitbundig 
vieren in de kerk. Maar het is ook een feest in het gezin en de familie. Door allerlei om-
standigheden zijn er parochianen, die met kerst alleen thuis zijn. Zij worden van harte 
uitgenodigd door de pastoor in de pastorie voor een glaasje, een hapje en een lunch. Dit 
samenzijn begint rond 12.15 uur en zal om 15.30 uur worden afgerond. Mocht u willen 
deelnemen, dan kunt zich tot uiterlijk 19 december bij de pastoor aanmelden.

Pastoor Leen Wijker

wel & wee

Vanuit het kerkbestuur
Nieuwe kerkmeester(s)
Tenzij er bezwaren binnenkomen, wordt Erik Molenaar voorgedragen aan de aartsbis-
schop om benoemd te worden als kerkmeester. Hij zal de taak van secretaris op zich 
nemen. Het kerkbestuur zoekt nog steeds naar een tweede nieuwe kerkmeester. Hope-
lijk kunnen we u binnenkort hierover meer melden.

Afscheid kerkmeesters
Op zondag 6 januari 2013 zullen we afscheid nemen van kerkmeesters Dio van Maaren 
en Antonie van Aartsen. Zij hebben zich acht jaar ingezet als kerkmeester en in die 
periode is er veel werk verzet. Namens de parochie wil ik hen heel hartelijk danken 
voor hun enorme inzet. 

Actie Kerkbalans
In januari 2013 start weer de nieuwe actie Kerkbalans. U kunt hierover lezen in de 
brief die we in het nieuwe jaar sturen. Mocht u uw toegezegde bedrag over het jaar 
2012 nog niet hebben overgemaakt, dan verzoeken de penningmeesters u vriendelijk 
het bedrag alsnog te willen overschrijven. Uw bijdrage is van groot belang!

actiViteiten
Bijeenkomsten Almere
De volgende gespreks- en ontmoetings-
avond in Almere is op donderdag 13 
december om 20.00 uur bij de familie 
Meijer-Nieuwenhuizen. Indien u daarbij 
aanwezig wilt zijn, kunt u dit uiterlijk tot 
9 december doorgeven aan pastoor Leen 
Wijker of laten weten via OKK-Almere@
hotmail.com.

Bezinning in Chevetogne
In het benedictijns klooster Monastère de 
l’Exaltation de la Sainte Croix in Cheve-
togne (België) is van vrijdag 26 april tot 
maandagmiddag 29 april 2013 een bezin-
ningsweekend gepland. Dit klooster is 
in de twintiger jaren van de vorige eeuw 
opgericht om de oosters-orthodoxe en 
de rooms-katholieke kerken dichter bij 
elkaar te brengen. Er zijn contacten met 
orthodoxen, oud-katholieken, anglicanen 
en protestanten. Het bijzondere van dit 
klooster is, dat er naast een Latijnse (wes-
terse) ritus ook een Byzantijnse (oosterse) 
wordt gevolgd. Er zijn twee kerkgebou-
wen waarvan er één wordt gebruikt voor 
de Byzantijnse liturgie en de andere voor 
de Latijnse liturgie. Meegaan met dit 
weekend is een unieke kans om kennis te 

maken met de oosterse spiritualiteit!
Om te kunnen deelnemen aan het Che-
vetogne-weekend moet u zich redelijk 
kunnen verplaatsen en trappenlopen. De 
kosten voor het weekend (inclusief reis-
kosten) zullen ongeveer €185 bedragen. 
Als voorbereiding op dit weekend zijn 
twee avonden gepland, namelijk op 20 
februari en 13 maart 2013 om 20.00 uur 
in de bestuurskamer van de pastorie. De 
maximale deelname is twaalf personen. 
Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan 
wordt u op de reservelijst geplaatst. De 
uiterlijke opgave voor dit weekend is 20 
februari 2013 bij pastoor Leen Wijker. 
Ook voor meer informatie kunt u bij hem 
terecht. www.monasterechevetogne.com
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Kinderkerstnacht
Ook dit jaar zijn er twee kinderkerst-
nachtvieringen op 24 december: de eer-
ste, die om 17.00 uur begint, is voor kin-
deren tot ongeveer zeven jaar. Kerstmis, 
in de beeldtaal van Dick Bruna, wordt 
daar verteld. In de tweede viering, die 
bedoeld is voor kinderen vanaf zeven 
jaar tot ongeveer twaalf jaar, luisteren we 
naar ‘Licht uit de hemel’, door Charlotte 
Dematons en Jennine Staring. Deze vie-
ring begint om 19.00 uur. In beide kin-
derkerstnachtvieringen worden bekende 
kerstliederen gezongen. Aan het einde 
van de viering kunnen de kinderen een 
persoonlijke zegen ontvangen.Het kerk-
plein verandert op 24 december in een 
sfeervol en feestelijk kerstkerkplein, met 
onder andere muziek, een levende kerst-
stal, koffie, thee, chocolademelk en na-
tuurlijk ook kerstbrood.

bijzondere Vieringen

Kerstnachtviering: In de kerk begint om 
21.45 uur de samenzang en aansluitend 
zal om 22.00 uur de nachtmis een aan-
vang nemen. Houdt u er rekening mee 
dat u op kerstnacht niet op het kerkplein 
kunt parkeren?

Op de tweede zondag van de advent, 9 
december, zal de doop van Elin Meijer 
plaatsvinden. 

Op vrijdagavond 21 december om 20.00 
uur is het jaarlijkse Festival of Nine Les-
sons and Carols. Het is een voorberei-
ding op het hoogfeest van Kerstmis. Ook 
dit jaar wordt dit festival onder leiding 
van Bart Klijnsmit verzorgd door ons 
kerkkoor, met ondersteuning van een 
aantal parochianen.

Op woensdag 26 december en 2 januari 
2013 vervallen de woensdagmorgenvierin-
gen en is de kerk niet open voor inloop-
pastoraat. Op 9 januari hervatten we de 
ochtendviering en het inlooppastoraat.
Op oudejaarsdag 31 december zal om 
17.00 uur een vesper worden gezongen. 

We vieren de Naamgeving en Besnijdenis 

van onze Heer Jezus Christus in de eucha-
ristie op 1 januari, aanvang 10.30 uur. 

De nieuwjaarsontmoeting van ons bis-
dom met feestelijke vespers en een nieuw-
jaarsbijeenkomst wordt gehouden op za-
terdag 5 januari 2013 in de kathedraal van 
Utrecht, aanvang 15.30 uur. Het is dit jaar 
een bijzonder feestelijke ontmoeting, om-
dat de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris 
Vercammen, zijn twaalfeneenhalfjarig bis-
schopsjubileum gedenkt. U bent allen van 
harte uitgenodigd! 

Op zondag 6 januari 2013 vieren we ‘Drie-
koningen’. Na de viering kunnen we elkaar 
ontmoeten in De Akker en onze goede wen-
sen voor het nieuwe jaar uitwisselen onder 
het genot van een hapje en een drankje.

De Raad van Kerken en de Evangelische 
Alliantie hebben voor de Week van Ge-
bed in 2013 een gezamenlijk thema vast-
gesteld. Het thema ‘Wandelen met God’ 
is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 
6:8 waarin de oproep klinkt om Gods weg 
van trouw, nederigheid en gerechtigheid te 
gaan. De gebedsweek 2013 vindt plaats van 
20 tot 27 januari. Ook onze parochie doet 
samen met de protestantse wijkgemeente 
Regenboogkerk en de rooms-katholieke 
parochie Onze Lieve Vrouw weer mee met 
deze week. De oecumenische viering van 
schrift en gebed vindt plaats in de Regen-
boogkerk op zondag 20 januari 2013 om 
10.00 uur. De voorgangers zijn dominee 
Heleen Weimar, diaken Bert van Wilgen-
burg en pastoor Leen Wijker. Onze eigen 
kerk is dan gesloten.

de Poetsclub
De kerstdagen staan voor de deur. De kerstboom op het plein, de kerststal in de kerk, 
sfeervol en gezellig. Alles moet blinken en glimmen, ook ons kerkzilver en koper. 
Graag dus uw assistentie bij het poetsen hiervan en wel op donderdag 13 december 
aanstaande vanaf 13.30 uur in de kerk. Alvast mijn dank voor uw hulp. 
Chris van den Enden

kerstgroen
De bloemengroep nodigt u ook dit jaar 
uit om kerststukjes te komen maken op 
dinsdag 18 december 2012, 20.00 - 22.00 
uur (koffie vanaf 19.45 uur). Iedereen 
van binnen of buiten de parochie is van 
harte welkom. Met veel groen, bloemen 
en wat kerstdingetjes maken we een kerst-
stuk voor op tafel of voor een hoek van 
de kamer. Er is plaats voor maximaal tien 
personen. Zelf meenemen: bakjes met een 
diameter van circa vijftien cm. Kosten be-

dragen € 6,- Ingang via de zijdeur van de 
kerk. Opgeven vóór 13 december 2012 bij 
Gerda Giskes (035 - 624 01 06) of Inge-
borg Hendriks: i.hendriks3@chello.nl.

heilsVerwachting

Ward Cortvriendt, pastoraal assistent in 
Hengelo, schreef voor de parochies uit de 
regio een meditatie voor advent/kerst. U 
vindt de tekst terug op onze website en 
op papier in het portaal.



Dag Feest
BijzonDer-

heDen

open kerk

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

 1 jan. Nieuwjaar Bart K.? Wijker Belinda Margreet Yvonne

 6 jan. Driekoningen Benne Bart K Wijker Goos Frederike, Luuk, Amara, Mieke Belinda Margreet Nienke Annemarie John, Ingrid

13 jan. 1 Epifanie Antonie Jan H Wallet Marijke Ronny, Jesse Dio Erik Alice Judith Benji Timo, Monique

20 jan. Oec. Viering Regenboogkerk Chris Wijker Chris Yvonne Dominga Paul

27 jan. 3 Epifanie Rita Gerard Wijker Belinda Frederike, Amara Marieus Henny Laurette Judith Ingrid Gery, Marijke

 3 febr. Maria Lichtmis Inge Bart S Wijker Antonie Mieke, Luuk, Daan Henny Yvonne Rachel Jo Nienke Piet, Karen

10 febr. 5 Epifanie Bart/Anita Gerard ? Goos Frederike, Jesse Mariëtte Margreet Annmarie Judith Herman Janneke, Corry

13 febr. Aswoensdag Bart K Wijker Marijke Ronny, Amara Rita Erik

17 febr. 1 Veertigdagentijd Chris Bart K Wijker Chris Mieke, Daan Hans Henny Alice Lisa Timo, Monique

24 febr. 2 Veertigdagentijd Dio Bart K ? Belinda Frederike, Luuk Margreet Yvonne Yvonne Dominga Erik, Gerard

03 mrt. 3 Veertigdagentijd Benne Gerard Wijker/Dejonge Antonie Ronny, Jesse Belinda Margreet Laurette Ingrid Judith Piet, Gery

10 mrt. 4 Veertigdagentijd Antonie Jan H ? Goos Mieke, Daan Dio Erik Rachel Lisa Jo Janneke, Corry

17 mrt. 5 Veertigdagentijd Rita Bart S ? Marijke Frederike, Amara Marieus Henny Nienke Judith Paul Karen, Jutta

24 mrt. Palmzondag Inge Bart K Wijker Chris Ronny, Jesse, Daan, Luuk Henny Yvonne Alice Annemarie Herman Timo, Monique

28 mrt. Witte Donderdag Wijker/
Vercammen Antonie Frederike, Amara Mariëtte Margreet

29 mrt. Goede Vrijdag 10.00u. en 15.00u. Wijker/
Vercammen Belinda Mieke, Daan Rita Erik

30 mrt. Kinderpaasnacht 19.30u. Bart/Anita Wijker ? Yvonne

Paaswake 21.30u. Jan H Wijker/
Vercammen Allen Frederike, Ronny, Amara, 

Mieke, Luuk, Daan Hans,Henny Henny Piet

31 mrt. 1 Pasen 10.30u. Gerard Wijker Marijke Frederike, Jesse, Daan, Ronny Dio Margreet Yvonne Dominga ? Erik, Annemarie

07 apr. 2 Pasen Dio Jan H ? Chris Mieke, Luuk Belinda Erik Laurette Judith Amara Gery, Marijke

14 apr. 3 Pasen Benne Gerard ? Belinda Ronny, Daan Margreet Henny Annemarie Lisa Jo Piet, Gerard

21 apr. 4 Pasen Antonie Jan H ? Antonie Frederike, Amara Henny Yvonne Nienke Judith Herman Jutta, Annemarie

28 apr. 5 Pasen Chris Bart S ? Chris Mieke, Jesse Marieus Margreet Alice Rachel Timo, Monique

5-mei 6 Pasen Rita Jan H ? Goos Ronny, Luuk Mariëtte Erik Yvonne Dominga Janneke, Corry

9-mei Hemelvaart Bart K Wijker Marijke Frederike, Daan Rita Henny Piet

12-mei 7 Pasen Inge Gerard ? Chris Mieke, Amara Hans Yvonne Laurette Judith ? Gery, Erik

19-mei Pinksteren Bart/Anita Jan H Wijker Belinda Ronny, Jesse, Luuk Dio Margreet Rachel Dominga ? Piet, Karen

26-mei Drie-eenheid Dio Gerard Wijker Antonie Frederike, Daan, Amara Belinda Erik Nienke Judith Jo Jutta, Gerard

2-jun 2 Pinksteren (4) Benne Jan H ? Goos Mieke, Jesse Margreet Henny Alice Lisa Benji Timo, Monique

9-jun 3 Pinksteren (5) Inge Bart S ? Marijke Ronny, Luuk Henny Yvonne Yvonne Judith Paul Karen, Marijke

16-jun H. Vitus Parochieweekend Antonie Bart K ? ? Frederike, Daan, Amara Marieus Margreet Annemarie Laurette Herman Gery, Annemarie

23-jun
Geboorte van 
Johannes

Chris Bart K Wijker Chris Mieke, Jesse, Luuk Mariëtte Erik Rachel Judith Amara Karen, Erik

30-jun 6 Pinksteren (8) Rita Gerard ? Belinda Ronny, Frederike Rita Henny Nienke Dominga Lisa Piet, Annemarie

Voor op de koelkast... okk st. Vitus - rooster Van Vieringen en inzet t/m 31-06-2013
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okk st. Vitus - rooster Van Vieringen en inzet t/m 31-06-2013 Voor op de koelkast...
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Op de gevels van ons kerkgebouw is veel 
pleisterwerk. Langs de ramen, onder de 
gootlijsten, op de hoeken en de hele voor-
gevel. Dit pleisterwerk is een imitatie van 
Bentheimer zandsteen. Toen onze kerk 
werd gebouwd was dat in de mode. Met 
pleisterwerk werd het zandsteen van oude 
gebouwen uit de barok en de renaissance 
nagebootst. Door weersinvloeden en ver-
vuiling werd het effect na verloop van tijd 
steeds echter. Hiervan zijn in ons land voor-
beelden te zien bij verschillende gebouwen, 
van vóór 1900. Bij ons kerkgebouw is in 
de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw een groot gedeelte van het Benthei-
mer zandsteen overgeschilderd: de voor-
gevel en de hoge plint op de zijgevels. Zie 
het boek ‘Vitale Kerk II’ van Maria Blom, 
pagina 155. Eerst in een lichte kleur, later 
veelkleurig naar een voorstel van architect 
Colombijn (De Akker), met mogelijk de 
Duitse en Oost-Europese barok als voor-
beeld. Door het schilderen is er nu veel 
meer onderhoud aan de buitenkant van het 
gebouw. Het niet geschilderde zandsteen 
had geen onderhoud nodig. Op oude foto’s 
kun je zien dat het zandsteen bij onze kerk 
al vrij snel was verweerd. Waarschijnlijk is 
dit ook de bedoeling van de architect ge-
weest. Met als voorbeeld de Italiaanse barok 
en de renaissance. Wie wel eens in Italië is 
geweest weet hoe die oude gevels er uit zien. 
De oplettende kerkganger zou het moeten 
opvallen: afgelopen zomer zijn de kleuren 
aan de buitenkant van ons kerkgebouw na 
een schilderbeurt gedeeltelijk gewijzigd. Pe-
tra en Monique hebben het verschil op de 
Facebookpagina van onze parochie gezien. 
(‘Zoek de verschillen’). Om de oude situatie 
te herstellen zouden de verflagen verwijderd 
moeten worden. Dat is een zeer kostbare 
zaak. Daarom heb ik Monumentenzorg van 
de gemeente Hilversum voorgesteld, om bij 
de geplande toch al noodzakelijke schilder-
beurt, de oorspronkelijke kleur proberen 
terug te krijgen. Wel is met schilderen het 
oude verweerde effect moeilijk te benade-
ren. Maar na experimenteren met kleur-
waaiers en proefmonsters is onze operatie 
aardig gelukt. Ook voor de Monumenten-
zorg van de gemeente. Voor de komende 
tijd doen een beetje vervuiling, zon en re-
gen de rest. Bij een volgende schilderbeurt 
zal de voorgevel verder worden aangepast. 

Hans Jans

schilderwerk kerkgebouw

Zaterdag 10 november was het dan zover. Zo’n 25-tal ‘parochianen’ stonden te popelen om de 
bowlingbaan aan het Noordse Bosje onveilig te maken. En vanaf 20.00 uur vlogen de ballen 
en de kegels door de lucht. Vaak vergezeld van de meest vreemde kreunen en toejuichingen. 
Anderhalf uur later kon de schade worden opgemaakt en bleek Elbert Giskes - mede door 
een ronde van 167 punten (!!) - de terechte winnaar. Na de prijsuitreiking ging iedereen weer 
voldaan richting huis. Met de nadruk op richting, want sommigen bleken pas rond 3.30 uur  
hun huis te hebben gevonden. Al met al dus weer een gedenkwaardig evenement en Maaike, 
nogmaals hartelijk dank voor de perfecte organisatie!

Maar hier blijft het de komende periode niet bij. Ook met de toneelgroep zijn we weer druk bezig 
met de voorbereidingen van komend toneelstuk. Op donderdag 7 en vrijdag 8 februari brengen 
wij het stuk ‘Hoezo..crisis?!’ ten tonele. In dit stuk kunt u de perikelen volgen van een aantal hotel-
gasten en het personeel. Het belooft dus weer een avond vol misverstanden en komische taferelen 
te worden! Vanaf 16 december zijn de kaarten voor beide avonden te koop. Voor de parochieleden 
hebben wij tot en met zondag 6 januari 2013 de kaarten voor de vrijdag gereserveerd. Daarna gaan 
ze in de vrije verkoop. De kaarten kunt u vanaf 16 december kopen bij Gery Bikker à zeven euro 
per stuk. U kunt ze ook reserveren via de e-mail Bikkerth@ziggo.nl

Tot dan! Namens Vita Nuova, Herman Giskes.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Vita: bowlen en toneel
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De Parochiegids is klaar. Deze is te vinden door in te loggen op het beveiligde deel van onze 
website. Heeft u nog geen login, dan kan deze op de website worden aangevraagd. Kunt u 
geen gebruik maken van internet, dan is het mogelijk een papieren versie aan te vragen bij 
Marc de Groot. Bij hem kunt u ook uw aanvullingen en wijzigingen op de gids kwijt. Maar 
dat mag ook digitaal via parochievitus@gmail.com

Parochiegids klaaro.k.s.c.
Deze kopij namens de senioren is mijn laat-
ste bijdrage in de St. Vitus. Zoals u inmiddels 
bekend zal zijn, stop ik per 1 januari aan-
staande met mijn leidinggevende taak van de 
O.K.S.C. en neemt Janneke Nieuwenhuizen 
de verantwoording over. Graag wil ik mijn 
dank betuigen aan u allen dat u gedurende 
22 jaar mij als schrijver en spreker hebt geac-
cepteerd en het is goed dat er nu eens een 
andere stem wordt gehoord. Maar eerst een 
woord in verband met de komende decem-
bermaand. Ik hoop dat u allen mede door de 
adventstijd de juiste inspiratie opdoet om op 
waardige wijze Kerstmis te vieren. Ik wens 
alle lezers goede kerstdagen toe, vooral ook 
zij die dierbaren in hun familiekring mis-
sen en ook zij die door ziekte of ouderdom 
aan huis gebonden zijn. Dat geldt ook voor 
de komende jaarwisseling. Moge die voor u 
op een veilige en prettige wijze verlopen. Ik 
wens u en de uwen in ieder geval een goed 
en gezond 2013 en geef u als devies mee: 
‘Blijf op God vertrouwen, wat uw lot ook 
zij, want Zijn grote Liefde is u steeds nabij!’
Tenslotte geef ik u de data van de spelmid-
dagen in de eerste helft van 2013, te weten: 
24 januari, 21 februari, 21 maart en 25 april. 
Ik hoop u dan ook weer op die donderda-
gen om half drie in De Akker te ontmoeten. 
Houdt goede moed, pluk de dag en tot ziens 
aan het Melkpad.

Hartelijke groet van Kees Giskes.

bijeenkomst elfPlussers in
amersfoort oP 3 noVember 
Elfplussers van twee parochies samen: dan hebben we een keer een grote groep, dachten we 
van tevoren. Nou, dat hadden we gedacht! We waren uiteindelijk maar met een klein groepje: 
drie elfplussers uit Hilversum (Mieke, Jesse en Daan) en één uit Amersfoort (Job). Met pastoor 
Leen, Angela Berben, Martha Schouten en Mariëtte Smits erbij kwamen we op acht personen. 
In de trein terug naar huis hebben wij, Hilversummers, samen bedacht wat we over deze bijeen-
komst konden vertellen. Wel… het was een heel gezellige middag/avond. Martha had heerlijk 
gekookt. Het was ook leuk om met elkaar te eten voor we echt aan de slag gingen met ons 
onderwerp, bidden. We hebben het erover gehad wat dat nu eigenlijk is. Hoe en waar kun je 
dat doen? En wanneer: als je het moeilijk hebt of misschien ook op een moment dat je God er-
gens voor wilt bedanken? Kun je niet beter de handen uit de mouwen steken in plaats van God 
met vragen en opmerkingen te bestoken? En dat ‘Onze Vader’, daar staat heel wat in dat niet 
meteen duidelijk is. Daar is meer over te zeggen dan je eerst zou denken. Een heleboel dingen 
om over te praten en elkaars mening over te horen. Het was wel een beetje jammer dat we de 
meningen van de elfplussers die er niet waren, gemist hebben. Dat maakt een gesprek een stuk 
afwisselender. Met liederen uit Taizé en het aansteken van kaarsjes hebben we de bijeenkomst 
afgesloten. Waar we zelf voor wilden bidden hadden we al opgeschreven. Die gebeden hebben 
we uitgesproken, in stilte of hardop. Voor we weer naar het station gingen hebben we de kerk 
in Amersfoort nog bekeken. Die kenden wij uit Hilversum nog niet. En dat je vanuit de kerk 
meteen in het parochiecentrum kunt komen: handig hoor. Wij moeten altijd door de buiten-
lucht voor we in De Akker aan de koffie en limonade kunnen! We gaan het zeker nog een keer 
overdoen: alle elfplussers samen, in Amersfoort of in Hilversum!

Priscilla
Donderdag 13 december 2012 - 14.30 uur Een High Tea (met hoed) bij Corry Giskes, 
Melkpad 13.
Donderdag 14 februari 2013 - 14.30 uur Valentijnsdag bij Margreet Jansen, Kolfbaan 18, 
Naarden.

taizé-
ontmoeting

Sinds kort wordt er elke vierde vrijdag van de 
maand een Taizé-ontmoeting voor jongeren 
tot 30 jaar georganiseerd op de Monniken-
berg (Soestdijkerstraatweg 151, gebouw te-
genover het klooster) in Hilversum. Noteer 
alvast 25 januari 2013. Aanvang 18.00 uur. 
Na de soepmaaltijd volgt de viering, die tot 
ongeveer 20.00 uur duurt. www.casella.nl
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Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag 
is er om 09.45 uur een gesproken eucha-
ristieviering. Toegang via de zijdeur van de 
kerk.

colofon

03 dec.  20.00 Basiscursus geloven
04 dec.  20.00 Kerkbestuur
08 dec.  14.00 Lering en Vermaak
09 dec.  10.00 Doop Elin Meijer
09 dec.  16.00 Adventsconcert 
13 dec.  13.30 Poetsclub
13 dec.  14.30 Priscilla
13 dec.  20.00 Ontmoetingsavond Almere
16 dec.  11.30 Catechese elfplus
21 dec.  20.00 Festival of Nine Lessons and Carols
24 dec.  (Kinder-)kerstnachtvieringen
25 dec.  12.15 Lunch in de pastorie
31 dec.  17.00 Vesper oudjaar
01 jan.2013 10.30 Eucharistieviering
08 jan.  20.00 Kerkbestuur
12 jan.  19.30 Klaverjassen en proponeren
15 jan.  20.00 Leerhuis ‘Pelgrimage’
27 jan.  11.30 Catechese elfplus
27 jan.  17.15 Maaltijd voor jongeren 16+ in de pastorie

agendaVieringen

winterweekend!
Het zeilweekend is omgetoverd tot een magisch winterweekend! Het vindt plaats van 18 t/m 20 
januari 2013 in het kleine dorpje Loon op Zand. Dat ligt dichtbij het magische park de Efteling en 
daar gaan we zeker een bezoekje aan brengen! Verder doen we natuurlijk ook nog veel andere leuke 
en gezellige winterse dingen, zoals spelletjes bij de open haard, lekker eten en drinken en filmpjes 
kijken. Ben jij tussen de 12 en 17 jaar? Geef je dan op (wel voor 1 december!). Iedereen wordt op 
vrijdagavond verwacht in Loon op Zand. Wie niet gebracht kan worden, kan met ons mee met de 
trein. We verzamelen in Utrecht. Zondagmiddag vertrekken we weer. De kosten voor het weekend 
zijn 25 euro, inclusief eten, drinken, slapen enz. Zijn de kosten voor het weekend en/of de reiskosten 
een probleem, neem dan even contact met ons op.

Klara Verkammen, khj.vercommen@gmail.com, 06 46 47 88 58
Jutta Eilander, jutta@okkn.nl

extra
collecten

De decembercollecte is bestemd voor 
een diaconaal doel in eigen parochie, 
namelijk Hulp in Praktijk en het Schuld-
maatjeproject.
Januari 2013 - Oecumenisch Werk
In januari gaat de aandacht uit naar de ge-
hele bewoonde wereld. Vandaar ook dat in 
deze maand de week van gebed voor de een-
heid wordt gehouden. ‘Wandelen met God’ 
is ditmaal het thema. Om als kerk aan de 
oecumene te blijven deelnemen vraagt om 
hernieuwde elan en inspanning van leden 
van kerken, maar ook om een financiële 
bijdrage om dat mogelijk te maken. 

cantate oP 
de brink
In de Grote Kerk op de Hilversumse 
Kerkbrink klinkt op zaterdag 15 decem-
ber om 16.30 uur de cantate ‘Fallt mit 
danken, Fallt mit Loben’ (BWV 248 
IV) van Johann Sebastian Bach. Deze 
cantate is de vierde in een reeks van de zes 
cantates van Bachs beroemde Weihnachts 
Oratorium. Het Dudok Koor voert de 
cantate samen uit met het orkest van 
Cantate op de Brink. Daarnaast verlenen 
leerlingen van de basisschool Groen van 
Prinsterer hun medewerking. Kijk voor 
meer informatie op de site www.canta-
teopdebrink.nl

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


