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SINT VITUS
Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum  Mei 2013

MUreN
In de veertigdagentijd hielden we 
in onze kerk in Arnhem een sobere 
maaltijd. We aten rijst met mensen 
uit verschillende kerken en er zat 
een Afghaans gezin bij ons aan tafel. 
Vluchtelingen, jaren geleden naar 
Nederland gevlucht om te ontkomen 
aan het geweld. Het ‘grote probleem 
van de asielzoekers’ krijgt gezichten, 
namen en verhalen. Verhalen over 
hoe het daar was en hoe het hier is, 
over regels, procedures, over angst om 
opgepakt te worden én over de moed 
een nieuw leven te beginnen.
 
We lazen een verhaal over muren 
opbouwen en muren afbreken:
Een man reisde door China. Ver weg 
van de gebaande wegen van de toeris-
tenindustrie zocht hij zijn weg over 
het platteland. Communiceren met 
de Chinese boeren was moeizaam, 
maar af en toe was er een moment van 
herkenning, contact en ontmoeting. 
Zo ook op een dag dat hij een vader 
en zijn zoon bezig zag een muurtje te 
bouwen. De zoon gaf één voor één 
de stenen aan zijn vader en deze met-
selde ze vast. Vader en zoon keken wat 
wantrouwend naar die lange blonde 
vreemdeling met zijn helder blauwe 
ogen. Zo iemand hadden ze nog niet 
vaak gezien. Toen begon die man mee 

te werken, net als de zoon gaf ook 
hij de man stenen aan, één voor één, 
zodat de man sneller kon doorwerken. 
En terwijl het muurtje groeide, werd 
er ook een muur afgebroken. Een 
muur van onbegrip tussen die drie 
mensen werd steeds kleiner.

Binnenkort vieren we Pinksteren. 
In het verhaal van Pinksteren horen 
mensen elkaar in hun eigen taal 
spreken, kunnen ze elkaar verstaan. 
De muren tussen de verschillende 
volken zijn voor even neergehaald.

Kinderen kunnen op de camping 
met elkaar spelen, al spreken ze ver-
schillende talen. Ze begrijpen elkaar 
prima. Kinderen hebben talent voor 
het werk van de Heilige Geest. Maar 
ook als volwassene ontmoet je soms 
zomaar iemand, een bekende of een 
onbekende. Iemand die jouw taal 
spreekt, misschien niet met de mond, 
dan wel in een gebaar, een lach, met 
de ogen of met het hart. Pareltjes op 
onze levensweg zijn het, dergelijke 
ontmoetingen. Vaak onverwacht, 
meestal maar kort, om niet te ver-
geten. De Heilige Geest breekt nog 
steeds muurtjes af.

Joke Kolkman, pastoor in Arnhem.

alS eeN wINd
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
Gezangboek 681
tekst:Marijke Koijck - de Bruijne

HeMelVaarT
VaN de Heer

De laatste twee jaar vierden we 
het feest van de Hemelvaart van 
de Heer met de gemeente van de 
Regenboogkerk. Na evaluatie van 
de Hemelvaartviering 2012 hebben 
dominee Jurjen Zeilstra en pastoor 
Leen Wijker besloten om toch weer 
een eigen viering te houden, omdat 
de samenkomst wat rommelig verliep 
en de oud-katholieke achterban mini-
maal aanwezig was. Het feest van de 
Hemelvaart van de Heer vieren we dit 
jaar dus ‘gewoon’ in ons kerkgebouw 
op 9 mei om 10.00 uur.
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ParOcHIe wel & wee
Zieken 
In maart en april is een aantal mensen 
wegens ziekte opgenomen in het zie-
kenhuis. Ank Wessel uit Almere wacht 
na een darmoperatie in spanning af 
op wat de nabehandeling zal zijn. 
George Blom is in de Goede week 
vrij onverwacht opgenomen vanwege 
benauwdheid. Het bleek om een lon-
gembolie te gaan. Zijn herstel verloopt 
voorspoedig. Martien Parmentier is 
op een vervelende manier gevallen en 
met de ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. Hij heeft een gebroken neus. 
Naar de oorzaak van het vallen wordt 
onderzoek gedaan. Keimpe Yska leek 
na een knieoperatie voorspoedig te her-
stellen, maar complicaties vertragen nu 
het herstel. Ben van Wettum was geveld 
door een pittige griep en is ook behoor-
lijk gevallen, waardoor hij moeilijk 
loopt. Bettie Moleman is opgenomen 
in het ziekenhuis voor een darmonder-
zoek. Marie - Claire Vrijens brak een 
tijd geleden haar been. De breuk was 
inmiddels vrijwel genezen, maar door 
een ongelukkige situatie heeft zij haar 
been opnieuw gebroken!
We wensen allen veel sterkte toe en 
Gods helende nabijheid.

Toegetreden
Het was een feest op de Eerste Paasdag 
om de verrijzenis van de Heer te vieren. 
Op deze vreugdevolle dag zijn Iris 
Krom en Olav Meijer tot onze kerk toe-
getreden. Van harte welkom!

Eerste heilige communie
Een aantal jongeren – Amara, Yonne, 
Jasmijn, Victor en Luuk – volgt de cate-
chese voor de eerste heilige communie. 
Er zijn vier bijeenkomsten, de laatste is 
samen met de ouders. Er wordt inge-
gaan op de samenstelling van de Bijbel, 
het Joodse Pesachfeest, het kerkelijk 
jaar en het Laatste Avondmaal. Het is 
nog niet voor iedereen duidelijk of hij/

zij ook de eerste heilige communie zal 
doen op zondag 2 juni. Dat bepalen zij 
pas als de catechese is afgerond. Max 
volgde twee jaar geleden de catechese 
en heeft besloten om nu zijn eerste hei-
lige communie te doen. De viering is op 
zondag 2 juni om 10.00 uur.

Opperdienaar
Frederike van de Water is het afgelopen 
jaar opperdienaar geweest. Zij nam deze 
taak over van Jillis van Maaren. Helaas 
bleek de taak toch teveel te zijn naast 
haar studie en andere activiteiten en 
met regelmaat moest zij afzeggen. Dat is 
dan ook de reden dat zij deze taak met 
Pasen heeft neergelegd. Jammer, want 
Frederike is een zeer geroutineerde mis-
dienaar. Dank je wel voor je inzet!

Misdienaars
Er blijft een kleine groep jonge mis-
dienaars over, die het fantastisch doet. 
Enkele oudere jongeren (20 plus) zijn 
gevraagd of zij af en toe willen assisteren 
om de jonge misdienaars bij te staan. 
Dit is bijvoorbeeld al op Palmzondag en 
Witte Donderdag gebeurd. Ook zullen 
de kosters wat vaker assisteren. 

Bedankt!
Om het belangrijkste feest van het ker-
kelijk jaar te vieren, het hoogfeest van 
Pasen, moet alles er op zijn paasbest 
uitzien. Dat was naar mijn mening 
ook het geval. Het zilver blonk, 
het altaarlinnen was kraakhelder en 
prachtige bloemcreaties versierden de 
kerk. Veel parochianen en gastleden 
hadden een taak tijdens en/of na de 
viering. Kortom, veel mensen hebben 
zich enorm ingezet om de verrijzenis 
van de Heer te kunnen vieren. Mede 
dankzij hun inzet was het een prachtig 
en inspirerend Pasen. Hartelijk dank 
hiervoor!

Pastoor Leen Wijker

Vastenactie 2013
De vastenactie heeft dit jaar 2010,75 
euro opgeleverd. Dit bedrag zal ten 
goede komen aan de projecten van Ste 
Barbara Missie en Diaconaat binnen-
land: het citypastoraat in Rotterdam, het 
straatpastoraat in Leiden, het luchtha-
venpastoraat op Schiphol en de Mission 
to Seafarers in Vlissingen. Allen heel har-
telijk dank voor uw bijdrage!

Goede Week
De Goede Week werd ingeluid door de 
palmwijding, die dit jaar in verband met 
de kou in de kerk plaatsvond in plaats 
van buiten. Beatrix Brass was ook dit jaar 
weer present om muzikale assistentie te 
verlenen. Op woensdag was een mooie 
delegatie uit Hilversum aanwezig bij de 
Chrismamis in Utrecht, waar Margreet 
Vos de olie voor de geloofsleerlingen, 
dopelingen en zieken in ontvangst heeft 
genomen. Vanaf Witte Donderdag was 
aartsbisschop Joris Vercammen in ons 
midden om voor te gaan in de vieringen. 
De voetwassing op Witte Donderdag 
werd door de bisschop gedaan. Op 
Goede Vrijdag werd de kruisweg ver-
zorgd door onze pastoor. Tijdens de 
gebedsdienst met kruisverering werd het 
kruis naar binnen gedragen door de bis-
schop, samen met Martien Camphuis, 
Benne Holwerda en de pastoor. Een stil-
makend ritueel.
Tijdens de Paaswake, waarin wederom 
de bisschop voorging, was Jan Hallebeek 
de organist. Bart Klijnsmit kon zich 
nu volledig concentreren op het diri-
geren en op de voorzang. Het hoogfeest 
van Pasen werd gevierd met uitbundig 
gezang in een prachtige met bloemen 
versierde kerk, in een sfeer van vreugde. 
Een vreugde die ons er hopelijk toe 
aanzet om de toekomst met vertrouwen 
tegemoet te zien. Om ondanks de duis-
ternis die ons gevangen kan houden, ook 
oog te hebben voor het bevrijdende licht 
van Gods liefde.
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag heeft een aantal mensen 
van binnen en buiten de parochie deel-
genomen aan de retraite die verzorgd 
werd door de bisschop. De verhelde-
rende uitleg van de liturgie droeg bij aan 
een intense beleving van de vieringen. 
Wij zijn de bisschop dankbaar voor de 
aandacht die hij hieraan heeft willen 
besteden.

UIT HeT 
KerKbeSTUUr
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UIT HeT KerKbeSTUUr - VerVOlg
Kerkbalans 2013
De opbrengst van Kerkbalans 2012 
bedroeg € 44.000,=. Voor dit jaar streven 
we naar een bedrag van € 45.500,=. Er 
zijn in februari 302 verzoeken voor 
een bijdrage verstuurd, waarvan maar 
34 toezeggingen zijn teruggekomen. 
Wij vroegen u toen: ‘Wat is de kerk u 
waard?’ De ervaring heeft geleerd, dat er 
in de loop van het jaar alsnog geld over-
gemaakt wordt, waarvoor geen strookje 
is ingeleverd. We blijven als kerkbestuur 
optimistisch. U ook?

Beleidsvergadering
Vrijdag 14 juni staat er een beleidsver-
gadering voor het kerkbestuur op de 
agenda. Tijdens deze vergadering, waar 
we een dag voor uittrekken, zal onder 
andere het missionaire project worden 
besproken, dat tijdens het laatste werk-
bezoek van de aartsbisschop ter sprake is 
gekomen. Het doel van dit project is om 
te onderzoeken wat wij als parochie aan 
de samenleving in Hilversum kunnen 
bijdragen.

Regeling in de maak voor omgang met 
onroerend goed.
Onze parochie is in het bezit van een 
aantal woonhuizen in Hilversum. Deze 
huizen worden verhuurd, in de eerste 
plaats aan parochianen. De procedure 
met betrekking tot de verhuur, die 
gemaakt zal worden in overleg met de 
commissie onroerend goed, dient dui-
delijk op papier te komen, zodat een 
ieder weet waar hij of zij aan toe is. 
Daarbij zullen ook vragen aan de orde 
komen als: hoe zit het met urgentie, wat 
betekent het voor je plaats op de wacht-
lijst als je een woning weigert etc.

Kinderkerk
Het bestuur heeft vanuit de kinder-
kerk het verzoek gekregen om een kind 
of een groep kinderen te ‘adopteren’. 

Hierbij valt te denken aan kinderen 
uit onze zusterkerk op de Filippijnen 
of uit het anglicaanse bisdom Niassa 
in Mozambique, waar wij via St Paulus 
Missie en Diaconaat goede banden mee 
hebben. Er zijn contacten gelegd met 
beide kerken om te kijken hoe we hier 
inhoud aan kunnen geven. De kinderen 
leren op deze manier dat de wereld 
groter is dan Hilversum, dat geloof 
letterlijk geen grenzen kent en dat het 
goed is om je rijkdom met anderen te 
delen. Of om het in één woord samen 
te vatten: diaconaat.

Diaconaat
Van de stichting Schuldhulpmaatje 
hebben wij een verzoek ontvangen 
voor een eenmalige gift en voor 
opname in het collecterooster. Ook 
heeft het bestuur een brief van Ste Bar-
bara Missie en Diaconaat binnenland 
ontvangen, met een verzoek om een 
enquête in te vullen over armoedebe-
strijding. Eerder dit jaar hebben wij al 
een enquête van Ste Barbara ingevuld 
over wat wij als parochie, maar ook 
als individuele parochianen, doen aan 
diaconaat. We worden dus uitgedaagd 
om een goede visie over diaconaat te 
ontwikkelen. Uiteraard binnen de 
mogelijkheden die wij als parochie 
hebben. Die zijn misschien wel groter 
dan we denken. Een ‘klein’ gebaar kan 
namelijk ook ‘groot’ zijn, als het met 
een oprechte en liefdevolle intentie 
wordt gedaan.



4

waTer IN de KerK
Het seizoen van Lering en Vermaak werd afgesloten op 6 april. Een gezellige middag, 
waarop we begonnen als de meeste zaterdagen van Lering en Vermaak, maar die extra 
feestelijk (en vooral lekker) werd afgesloten! 
De kinderen volgden rond het thema ‘water’ een circuit met daarin drie verschillen-
de werkgroepjes. In de Bijbel staan volop verhalen die met water te maken hebben. 
De Lering en Vermakers wisten er veel uit hun hoofd op te noemen! Van één verhaal 
hebben we een klein stukje film gekeken: Jezus die over het water loopt. Leuk om 
naar te kijken, maar wat moeten we nu met dit verhaal? We hebben er met elkaar over 
gepraat en bedacht hoe mooi het is dat Jezus de baas over de storm is en het water 
rustig kan maken. En dat Hij tegen de discipelen zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. 
Bij pastoor Leen en Maghali hebben de kinderen geleerd over water in de kerk. De 
pastoor schonk water over de handen van de kinderen. Zij kregen daarmee een hand-
wassing. Dit wordt in de viering ook bij de pastoor gedaan. De kinderen vonden het 
water heel koud, maar wel lekker fris. Nadat er een werkblad over water was gemaakt, 
liepen de kinderen door de kerk en stonden ze stil op plekken die met water te maken 
hebben: het doopvont, de kruik met daarin het gezegende water, de wijwaterbakjes 
aan de muur. Toen de pastoor de kinderen hierover had verteld, mochten de kinderen 
hun vingers in het water stoppen en bij zichzelf een kruis maken. Dit vonden ze heel 
bijzonder om te doen. Met een aantal flessen gevuld met water hebben de kinderen 
ook muziek gemaakt. Nadat Lisa verteld had wat het verschil is tussen ritme en mel-
odie, konden de kinderen aan de slag. Door verschillende hoeveelheden water kregen 
de flessen een andere klank als je erop tikte met een stok en lepel. Op deze manier 
hebben we geprobeerd de bekende melodie van ‘Vader Jacob’ na te spelen. Dit was 
nog lang zo makkelijk niet, maar voor een groot deel is het ons wel gelukt!
Na al dat bezig zijn met water hadden we wel dorst en zin in wat lekkers gekregen. 
Samen zijn we naar de McDonalds gelopen, waar de kinderen een patatje of een ham-
burger kregen met wat lekkers te drinken.
Het was een gezellige middag waarin we veel geleerd hebben. Helaas is er een aantal 
kinderen waarvoor dit het laatste seizoen Lering en Vermaak was. Wij wensen deze 
kinderen veel succes en plezier met de catechese!

De leiding van Lering en Vermaak

HeT KaarTSeIzOeN IS weer

VOOrjaarS-
cONVeNTIe
Sinds een paar jaar gaan wij naar de 
voorjaarsconventie van het CWN 
(Charismatische Werkgroep Neder-
land). De eerste keer, omdat de 
kinderen met het CWN op kamp 
waren geweest en dit als een grote 
reünie zagen. Wij gingen met een 
stapel boeken er naar toe, zodat we 
ons zelf prima zouden vermaken. 
Maar de conventie was veel leuker dan 
we hadden verwacht en alle boeken 
gingen weer ongelezen mee terug. Elk 
jaar komen er rond de negenhonderd 
mensen uit verschillende kerken naar 
de conventie. De meesten komen uit 
de PKN, maar er loopt ook een aantal 
oud-katholieken rond. Eveneens elk 
jaar is er een oud-katholieke viering. 
Heel bijzonder om met zoveel mensen 
bij elkaar onze liturgie te vieren. Dit 
jaar is er een oud-katholieke viering 
op zaterdagmorgen onder leiding van 
Joris Vercammen. Mocht u / je zin 
hebben om die dag langs te komen: 
welkom. Komen jullie daarna bij 
onze oldtimer caravan koffie drinken. 
De datum van de conventie is: 8-12 
mei. Locatie: camping Kroeze Danne 
in Ambt Delden (iets voor Hengelo). 
Voor meer info: www.cwn-cwj.nl

Benne en Anne Marie

afgeSlOTeN
Op 23 maart werden de wisselbekers uitgereikt aan de winnaars van het proponeren 
en klaverjassen. Rita Zwart werd kampioen proponeren. De goudenprop verhuist 
van Corry Giskes naar Rita, die er een jaar van mag genieten. Trijnie Hartogh 
haalde een eervolle tweede plaats en de derde plaats wordt ingenomen door Corry 
en Luuk Giskes. Bij het klaverjassen bleef Wim Bikker drie rondes lang op de eerste 
plaats staan. Helaas haalde hij in de laatste ronde maar 3.979 punten, waardoor hij 
de overwinning moest afstaan aan zijn zoon Thiemo Bikker. Kees Giskes eindigde 
als derde.
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KOPIj
De Vitus wordt gevuld door bijdragen uit 
de parochie. Er zijn vaste tekstaanleve-
raars, zoals de pastoor en het kerkbestuur. 
Ook verschillende werkgroepen weten 
het emailadres van de redactie goed te 
vinden: regelmatig wordt u geïnformeerd 
over het klaverjassen en proponeren, con-
certen worden aangekondigd en extra 
activiteiten toegelicht. En zo nu en dan 
is er een parochiaan die iets onder de aan-
dacht wil brengen. Om ervoor te zorgen 
dat al die letters en woorden een plaats 
in de Vitus kunnen krijgen, is het belang-
rijk dat de aangeleverde teksten niet te 
lang zijn. Probeer binnen de 200 - 250 
woorden te blijven. (Voor teksten die veel 
langer zijn, kan de website een goed alter-
natief bieden.) Foto’s zijn ook welkom. 
Voor drukwerk hebben we dan wel grote 
jpg-bestanden nodig, veel pixels en uiter-
aard scherpe beeld. Elke Vitus-uitgave 
heeft een kopijsluiting, u leest die datum 
in de colofon. Voor de samenstellers van 
de Vitus is het echter veel handiger om de 
kopij al eerder te ontvangen. Dan kunnen 
we alvast een opzet maken en de correctie 
uitvoeren. Informatie voor de agenda 
kunt u aanleveren bij pastoor Wijker. 
Heeft u iets voor de Vitus, wilt u dan hier 
om denken? En ter info: Dit stukje telt 
205 woorden :)

Van maandag 3 juni (17.00 uur) t/m vrijdag 7 juni (13.00 uur) vindt in de benedictijner 
Sint Willibrords Abdij in Doetinchem een werkweek plaats met als thema: ‘Oud-ka-
tholiek zijn beteken…’. Aartsbisschop Joris Vercammen (Utrecht), priester Michael 
Bangert (Basel) en priester Peter Klein (Blumberg) nodigen u van harte uit voor deze 
samenkomst die in de vorm van een retraite gehouden wordt. De voertaal zal Duits zijn.
Bij de dagindeling houden we rekening met de gebedsdiensten van de monniken. 
Elke morgen zal aartsbisschop Joris Vercammen een inleiding geven op het thema: 
‘Oud-katholiek zijn betekent…’, met als subthema’s: Pelgrimeren naar de bron, Leven 
in gemeenschap met Christus en met de wereld, Deelnemen aan Gods missie. 
Peter Klein, die vele jaren ervaring heeft met contemplatieve retraites, zal ons daarna 
elke dag begeleiden bij stilte en meditatie. ’s Avonds zullen we onder begeleiding van 
Michael Bangert met elkaar van gedachten wisselen. Er zal voldoende gelegenheid zijn 
voor wandelingen en gesprekken, voor gezamenlijke bijeenkomsten en om de werkre-
sultaten te verzamelen en vast te leggen.
Deelnemers: maximaal 22 personen (inclusief de begeleiding). Geestelijken en leken 
(uit Nederland, Zwitserland, Duitsland, Polen, Oostenrijk en Tsjechië) die belangstel-
ling hebben, worden van harte uitgenodigd. 
De kosten bedragen € 270,-- p.p. (excl. reiskosten), ter plekke contant te betalen.
Aanmeldingen worden graag uiterlijk 15 mei a.s. ontvangen via het Bisschoppelijk 
Bureau, buro@okkn.nl. 

waT IS OUd-KaTHOlIeKe

Do-re-mi, die toonladder kennen we allemaal wel. Toch zing je wel eens in een kerk-
lied een toon waarvan je denkt: hoort die daar wel? Tijdens de kerkmuziekavond in 
april legde organist/dirigent Bart Klijnsmit uit dat naast die do-re-mi-ladder  (grote 
tertstoonladder noemde hij die) er ook kérktoonladders zijn. Toonladders, die net even 
anders lopen dan de mineur of majeur uitvoering van de bekende do-re-mi. Dankzij 
Karel de Grote kwam een aantal kerktoonladders uit de Grieks-orthodoxe kerk terecht 
in het gregoriaans. Bart liet de aanwezigen op de muziekavond  het Halleluja - 450 uit 
het Gezangboek zingen om zelf te horen wat het effect is van zo’n andere toonladder.  
Kerkmuziek is van alle tijden én wordt vernieuwd. Een actueel voorbeeld 
is de Vitusmis, een van de vier nieuw gecomponeerde missen die worden 
toegevoegd aan ons Gezangboek. Het koor zong op de kerkmuziekavond het 
Kyrie en het Lam Gods uit die nieuwe Vitusmis. De melodie klonk ingetogen 
en sprak aan. Ongetwijfeld zullen we ook in onze vieringen deze mis gaan zingen.  
Met muzikale voorbeelden als illustratie vertelde Bart Klijnsmit over ontwikkelingen 
van het kerklied in de laatste decennia. Na het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren 
zestig van de vorige eeuw ontstonden liederen die de gemeenschap benadrukten. De 
laatste jaren worden vooral liederen gecomponeerd en gezongen, die naar binnen 
gericht zijn en intiemer klinken. De liederen uit Taizé zijn hier een voorbeeld van.  
Als afsluiting van de avond vertelde Bart over de betekenis van het orgelvoorspel van 
een lied in de viering, gevolgd door een aantal uitvoeringen op het orgel.

KerKMUzIeKaVONd

SPIrITUalITeIT?
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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 eucharistieviering. 
Toegang via de zijdeur van de 
kerk.

09 mei Hemelvaart van de Heer
19 mei Pinksteren
02 juni Eerste heilige communie

Extra collecte:
5 mei  Missie Sint Paulus

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 12 mei, 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
Erik Molenaar
Middenstraat 61
1381 XB WEESP
Tel: 0294 77 69 77
E-mail: secretarisvitus@live.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 An-
tonie van Aartsen. (tel: 035 6859810)

Website
www.stvitus.nl

07 mei  20.00 Kerkbestuur
14 mei  Bondsdag Gouda
19 mei  20.00 Film in de Vitus voor 16+
22 mei  20.00 Gemeentevergadering
23 mei  Slotdag Priscilla met Concha (Utrecht)
25 mei   16.00 Gesprek met ouders eerste communicanten
26 mei  11.30 Catechese 11+
30 mei  14.30 OKSC spelmiddag
02 juni  10.00 Eerste heilige communie
04 juni  19.30 Kerkbestuur
14 juni  10.00 Visiedag kerkbestuur
16 juni  11.30 Catechese 11+
  17.15 Maaltijd jongeren 16 - 25 jaar
18 juni  Leerhuis
22 juni  13.00 Open kerk religieus erfgoed
22 juni  Kerkennacht
23 juni  Zomerfeest afronding catechese (7-15 jaar)

OUd-KaTHOlIeKe jeUgdKaMPeN 
gaaN de rUIMTe IN!
Wat André Kuipers kan, kunnen wij ook! Tijdens de zomerkampen van 2013 gaan we 
met z’n allen de ruimte in. Het kampenseizoen starten we met het Zeilkamp, dat met 
het succes van vorig jaar nu echt terug is van weggeweest. Het oude en vertrouwde 
Landkamp en het altijd gezellige ZAKamp zijn ook dit keer in België. Dit is ons vorig 
jaar prima bevallen en komende zomer slaan we dan ook voor twee weken ons kampe-
ment op in Turnhout, net over de grens bij Breda.
De data voor 2013:
Landkamp: zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus (8 t/m 14 jaar, 75 euro)
ZAKamp: zaterdag 3 augustus t/m zaterdag 10 augustus (15 - 19 jaar, 120 euro)
De O.R.K.A. heeft besloten om de subsidie voor de kampen niet meer te beperken voor 
deelnemers tot 18 jaar, maar voor alle deelnemers van het Landkamp het ZAKamp een 
subsidie te geven! Snel aanmelden dus! 
Meer informatie in de folder in het kerkportaal en op www.okjeugdkampen.nl.


