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

START NIEUW SEIZOEN
Hopelijk heeft u allen een goede zomer-
tijd gehad en zo weer energie opgedaan 
om alle dagelijkse dingen opnieuw op te 
pakken. In de zomermaanden liggen vrij-
wel alle groeps- en vormingsactiviteiten in 
de parochie stil, maar in september start 
veel weer op. Een aantal bekende activitei-
ten wordt in het komende nieuwe seizoen 
gecontinueerd, maar op de agenda zullen 
ook nieuwe activiteiten verschijnen. Ik 
hoop dat er voor iedere parochiaan - jong 
of oud - iets is wat hem/haar aanspreekt en 
zal inspireren.  
Graag ontmoet ik u weer bij de viering en/
of een van de activiteiten. Ik wens u/ons 
allen een inspirerend seizoen toe! 

Pastoor Leen Wijker

Is er een parochiaan die ons tijdelijk een dia-
scan-apparaat ter beschikking kan stellen of 
kent u iemand die zoiets heeft en dat wel een 
tijdje wil uitlenen? Priscilla wil namelijk alle 
dia’s van de ‘seniorenuitjes uit het verleden’ 
digitaal opslaan, zodat die beelden ook in 
de toekomst voor de parochie behouden 
blijven.

Corry Giskes 
035-6248167  
e-mail: keeskak@hotmail.com  

WIE KAN ONS HELPEN?
Iedere week komen wij op zondag bijeen 
om te vieren rond Woord en Tafel. Door-
gaans gaat dan de pastoor of een gastpriester 
voor. Er zijn mensen die ook best wel eens 
in de viering willen ‘preken’. Dat is mogelijk 
met de preek van de leek, waar we in het 
vorig seizoen mee gestart zijn. De reacties 
op de lekenpreken waren positief. In dit 
seizoen zullen op twee zondagen opnieuw 
twee leken de ‘preek’ mogen verzorgen. Wilt 
u één van hen zijn? Meld u dan aan bij pas-
toor Wijker. De eerstvolgende keer dat de 
preek van de leek gehouden zal worden, is 
op zondag 17 november. De voorbereiding 
zal in overleg plaats vinden in oktober.

Het Leerhuis gaat weer van start op 17 
september. Het bestaat momenteel uit een 
groepje van vijf personen die ongeveer eens 
in de twee maanden bijeenkomen. Deze 
bijeenkomsten vinden plaats in een gemoe-
delijke sfeer en hebben een wisselend onder-
werp als thema. Het afgelopen jaar hebben 
we het reisverslag van Egeria besproken. 
Egeria was een aanzienlijke Romeinse vrouw 
die in het jaar 381 vanuit West Europa naar 
Palestina, Egypte en Syrië reisde. Haar reis-
verslag en de beschrijvingen van de liturgis-
che vieringen in Jeruzalem maken dit ver-
haal tot een uniek verslag en het vroegste in 
zijn soort. Het komende seizoen zullen we 
een aantal preken uit de eerste eeuwen gaan 
lezen. Het boek ‘Van God gesproken; de 
mooiste preken sinds de Bergrede’ van Jaap 
H. van der Laan zal ons hierbij tot leidraad 
dienen. We beginnen met twee preken van 
Origenes: ‘Het offer van Abraham’ en ‘Wie 
is mijn naaste?’. Het Leerhuis heeft nog 
ruimte voor meer geïnteresseerden. De data 
voor de komende bijeenkomsten zijn: 17 
september, 29 oktober en 3 december. De 
plaats van handeling is Hoge Larenseweg 
173 te Hilversum. 
Antonie van Aartsen, tel. 035-6859810.

LEERHUISPREEK VAN DE LEEK 

Abraham en Isaäk, Anthony van Dyck 
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WEL & WEE UIT HET KERKBESTUUR

VIERINGEN PASTORAAT

Priscilla
De kerkbestuursvergadering in juli jl begon na de opening met de ontvangst van Corry 
Giskes, Susan Bikker en Rita Zwart. Namens Priscilla kwamen zij vertellen dat de vrouwen-
vereniging, een van de oudste verenigingen binnen de Hilversumse ok-parochie, zal stoppen 
per 1 januari 2014. Het ledenaantal wordt steeds kleiner en er is geen aanwas meer. Het 
kerkbestuur vindt het jammer dat Priscilla moet stoppen, maar begrijpt de beslissing. Ook 
wordt er waardering uitgesproken voor bijvoorbeeld de grote inzet bij de rommelmarkten 
en de aandacht voor de senioren. Het Priscilla-archief zal een plek krijgen bij het parochie-
archief. In de parochie zullen we zeker nog aandacht besteden aan het afscheid van deze 
bijzondere vereniging.

Bereikbaarheid pastoor
Het is niet altijd voor iedereen duidelijk 
wanneer de pastoor te bereiken is. U kunt 
hem maandag tot en met vrijdag telefo-
nisch bereiken, bij voorkeur tussen 9.15 
en 9.45 uur. Op een ander tijdstip kunt 
u uiteraard ook bellen. Mocht de pastoor 
niet aanwezig zijn, dan kunt u op het ant-
woordapparaat uw boodschap inspreken. 
U wordt dan teruggebeld. Zaterdag is zijn 
vrije dag. Mocht u de zieken- of huiscom-
munie willen ontvangen, dan kunt u ook 
hiervoor een afspraak maken met de pas-
toor.

Open inloop voor gesprek
Ook in het nieuwe seizoen is er vanaf 4 
september vrijwel iedere woensdagoch-
tend een gesproken eucharistieviering, 
die om 9.45 uur aanvangt. Aansluitend is 
vanaf 10.30 tot 12.30 uur de kerk open. U 
bent dan van harte welkom voor gesprek 
en/of gebed. 

Ziek
Henny Hendriks heeft door een val in juli 
een aantal ribben gekneusd, wat erg pijnlijk 
is. We wensen haar een voorspoedig herstel 
toe.

Ingrid Tabak kreeg in juli een negatieve uit-
slag van een scan. Aangezien zij veel pijn 
heeft, zal de behandeling nu alleen gericht 
zijn op pijnbestrijding. We wensen Ingrid 
sterkte toe en Gods liefdevolle nabijheid.

Monique Nieuwenhuizen wacht op een 
oproep van het ziekenhuis om een knie-
operatie te ondergaan. Sterkte. 

Verhuisd
Bart Bikker verhuisde vanuit Amsterdam, 
waar hij studeerde, naar Hilversum. Hij 
heeft hier een huis gevonden, waar hij gaat 
samenwonen met zijn vriendin Stephanie 
Moes. Veel geluk in jullie nieuwe woning. 

Toegetreden

Marieke Ridder is toegetreden tot onze pa-
rochie op 21 juli. Zij schrijft hierover het 
volgende: ‘Een in de Protestantse Kerk in 
Nederland door velen geliefd lied van Wil-
lem Barnard, die eerder de overstap maakte 
waarover ik zo lang heb nagedacht, is mij 
gaandeweg steeds dierbaarder geworden.

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.
 
O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om 
mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt 
wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Van harte welkom in onze parochie!

Parochieweekend
Dit jaar beginnen we niet met een startzondag, 
maar met een parochieweekend. Op zondag 8 
september aanstaande vindt om 10.00 uur de 
viering voor jong en oud plaats in De Woens-
berg in Blaricum/Huizen. Het thema van het 
weekend en de viering is ‘Ontmoetingen’. Er 
is die dag dus geen viering in onze kerk op het 
Melkpad.

Doop en plechtige kinderzegen
Op zondagmorgen 15 september zal in de eu-
charistieviering Dagmar Eilander, dochter van 
Jutta en Erik Eilander, gedoopt worden. Ook 
zullen Anna Boersma en Anna Giskes in deze 
viering de plechtige kinderzegen ontvangen, 
omdat zij dit seizoen beginnen met Lering en 
Vermaak, de catechese voor de leeftijd van 8 - 
11 jaar.

Huwelijksinzegening
Ingeborg Jans en Philip Stom vieren het laten 
inzegenen van hun huwelijk op vrijdag 20 sep-
tember, om 15.00 uur, in onze kerk.

Oogstdienst
De jaarlijkse oogstdienst zal dit jaar op 6 ok-
tober plaats vinden. In het portaal van de kerk 
zal weer een pot staan, waarin u geld kunt de-
poneren, waarvan fruit wordt gekocht. Mocht 
u iemand kennen, die in aanmerking komt 
voor een fruitbakje, dan kunt u dat laten weten 
aan pastoor Leen Wijker. 

Zoals in de vorige Sint Vitus al stond gaat 
Priscilla ermee stoppen, maar we willen 
graag nog een keer feestelijk met jullie 
samenkomen. Dat is op dinsdagavond 29 
oktober aanstaande. Vanaf 18.00 uur zijn 
jullie welkom in De Akker. 
Opgeven kan tot en met zondag 20 oktober 
bij:
Corry Giskes 035-6248167,
e-mail: keeskak@hotmail.com of bij Rita 
Zwart 035-6233828, 
e-mail: r.zwartdejager@gmail.com

P.S. Met dieetwensen kan rekening gehou-
den worden.
 
Het bestuur van Priscilla. 

ATTENTIE: SENIOREN!
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Preekbestek
Iets nieuws op de agenda van de kerkactiviteiten: Preekbestek. Onder die naam komen pas-
toor Wijker en parochianen die zo hun eigen gedachten hebben bij de lezingen bij elkaar. 
Na de viering en de koffie worden in krap een uur tijd de Bijbelteksten voor een volgende 
zondag doorgesproken. Wat is belangrijk in die tekst, welke associaties roepen de woor-
den op, wat kun je met die lezingen? Het is een voorafje. Geen Bijbelles of exegese, maar 
samen alvast de teksten voor die zondag verkennen. Er kunnen zoveel mensen meedoen 
als er stoelen in de bestuurskamer zijn. Vooraf de schriftlezingen doornemen wordt van 
harte aanbevolen. Dat praat makkelijker! Iedereen die zo vanuit haar/zijn eigen geloof en 
ervaringen wil meehelpen met het verkennen van de lezingen, is welkom. Voorlopig staan 
twee data gepland: zondag 15 september (voor de viering van 6 oktober) en 21 december 
(voor de kerstnacht/kerstdag). Het Preekbestek start in de bestuurskamer om 11.45 uur en 
om 12.45 uur staat u weer buiten. 

Ambassade van de vrede
Een nieuw initiatief van onze landelijk jongerenpastor Jutta Eilander: Ambassade van de 
Vrede. Een avond voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar om met elkaar in gesprek te gaan 
over vrede. Datum: 28 september. Meer informatie volgt.

Regio AGATHA 
(Amersfoort, Groningen, Arnhem, Twente/Hengelo, Hilversum, Almere)
Drie keer per jaar komen de regiopastores bij elkaar. In de vergadering van 4 juli jl. waren 
we te gast in Hengelo. In deze vergadering werd Joke Kolkman, pastoor van Arnhem, 
tot convocator van de regio gekozen. Deze taak houdt in dat zij de regiopastores uitno-
digt, de agenda samenstelt en de vergadering voorzit. De samenstelling van ons team is: 
Joke Kolkman (Arnhem), Grete Verheij (Amersfoort), Angela Berben (Amersfoort), Ward 
Cortvriendt (Hengelo), Victor Scheijde (Groningen), Leen Wijker (Hilversum (Almere)). 
Diaken Victor Scheijde zal op 1 september om 15.00 uur in de kathedraal van Utrecht tot 
priester gewijd worden.

ACTIVITEITENCATECHESE
Lering en Vermaak
De eerste bijeenkomst van Lering en Ver-
maak is op zaterdag 5 oktober om 14.00 
uur in de kerk aan het Melkpad. Het the-
ma schepping wordt uitgewerkt met een 
filmpje, een quiz over Bijbelse dieren en 
iets creatiefs.

Catechese 11+
Er zijn twee groepen elfplussers, de begin-
ners- en de wat oudere groep. Beide groe-
pen krijgen op dezelfde zondag catechese 
van de pastoor, Mariëtte Smits en Lisa 
de Ridder. Starten doen we gezamenlijk, 
daarna gaan we verder in aparte groepen. 
De rode draad is ontmoeting. We starten 
op zondag 6 oktober om 12.30 uur in 
Amersfoort met een inspiratiedag voor de 
elfplussers èn hun ouders. Dus noteer al-
vast deze datum.

O.K.S.C.
Om alvast vrij te houden: 19 september, 
24 oktober en 28 november. En in 2014: 
16 januari . Op die donderdagen is er van-
af 14.30 uur weer een seniorenmiddag in 
De Akker.
Jannie Nieuwenhuizen

Het Goois Van Praag Leerhuis
In het seizoen 2013 - 2014 komt het Goois 
van Praag Leerhuis met een serie van acht 
leerhuisavonden op donderdagavond In 
de Regenboogkerk. Dit jaar is ‘De tien ge-
boden’ als thema gekozen. Kosten: € 120 
inclusief lesmateriaal (het boek Gebeitelde 
Woorden en teksten uit de Tien Geboden. 
Meer informatie: http://gooisvanpraag-
leerhuis.wordpress.com
Om deel te nemen aan het leerhuis is voor-
kennis niet noodzakelijk, belangstelling is 
voldoende!

Taizé-ontmoetingen 2013-2014
Elke vierde vrijdag van de maand (behalve 
in december, juni, juli en augustus) is er 
van 18.00 – 20.15 uur een Taizé-ontmoe-
ting voor jongeren tussen de 15-35 jaar. 
Na de inloop om 18.00 uur is er soep en 
wordt er ingezongen voor wie wil. Wie 
alleen de viering wil meemaken, is ook 
welkom. Zorg dan dat je er om 19.30 
uur bent. Waar? Casella (Monnikenberg), 
Soestdijkerstraatweg 145. Kosten: Vrije 
bijdrage voor de maaltijd. www.casella.nl

ELDERS IN HILVERSUM 
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Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is 
er doorgaans een gesproken eucharistievier-
ing om 9.45 uur. Toegang via de zijdeur van 
de kerk.
08 sept.  Parochieweekend De Woensberg
15 sept.  Doop Dagmar Eilander, plechtige  
 kinderzegen Anna en Anna
20 sept.  Huwelijk Ingeborg en Philip 
06 okt.  Oogstdienst

Extra collecten
1 september   Zusterkerken
6 oktober Ontwikkelingss  amen- 
  werking

COLOFON

01 sept. 15.00 Priesterwijding diaken Victor Scheijde, Utrecht
03 sept. 19.30 Kerkbestuur
7 - 8 sept.  Parochieweekend
10 sept. 19.30 Kostersoverleg
14 sept. 10.00 Open Monumentendag
14 sept. 16.00 Voorbereiding kinderzegen
15 sept. 12.00 Open Monumentendag
15 sept. 11.45 Preekbestek
16 sept. 10.00 Coördinatiegroep liturgie
16 sept. 14.00 Bezoekersgroep
16 sept. 19.30 Overleg catechese 11+
17 sept. 20.00 Bijeenkomst Almere
 20.00 Leerhuis -Preken van de oude kerkvaders
21 sept. 14.00 Seminariedag in Utrecht
21 sept. 10.30 Gastvrijdag in Rotterdam
24 sept. 20.00 Commissie Jong en Oud (kinderkerstnachten)
28 sept.   Ambassade van vrede 
01 okt. 19.30 Kerkbestuur
05 okt. 14.00 Lering en Vermaak
06 okt. 12.30 Inspiratiedag  voor ouders en kinderen, Amersfoort 
Om alvast te noteren:
Zondag 24 november, 60-jarig priesterjubileum emerituspastoor George Blom en 
50-jarig huwelijksjubileum George en Maria Blom-Blokland.
Zaterdag 30 november, 25-jarig priesterjubileum pastoor Leen Wijker.

AGENDAVIERINGEN

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 
15 september, 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 Anto-
nie van Aartsen (tel: 035 6859810). 
Website
www.stvitus.nl

EXTRA COLLECTE: ZUSTERKERKEN
Meedoen aan internationale bijeenkomsten, zoals het Internationaal O.K. Congres, of een 
Theologenconferentie, is lang niet voor alle kerken van de Unie een vanzelfsprekende zaak. 
Een financiële barriere kan zorgen voor isolement. Dankzij uw bijdragen aan de collecte 
voor onze zusterkerken kan de kerk op een bescheiden wijze zo nu en dan een helpende 
hand reiken. 
Het Collegiaal Bestuur.

Voor gastheren en gastvrouwen van mooie 
monumentale open kerken wordt op 21 sep-
tember een dag georganiseerd om ervaringen 
uit te wisselen en van elkaar te leren. Hans 
de Rie, de citypastor van de Paradijskerk, 
vertelt over zijn verassende ontmoetingen. 
In het voorjaar zal een dag volgen voor de 
vrijwilligers van de kleinere kerken en mind-
er opvallende gebouwen. Hoe timmer je dan 
aan de weg? Verdere informatie is verkrijg-
baar bij Joke Kolkman (026-4423654).

De Seminariedag vormt traditiegetrouw de 
formele opening van het nieuwe studiejaar. 
Dit jaar vindt hij plaats op zaterdag 21 sep-
tember in de kathedrale kerk van de HH. 
Maria en Anna in Haarlem. De bijeenkomst 
begint om 14.00 uur. Het openingscollege, 
getiteld: ‘Kerkelijk recht in internationaal 
perspectief ’, wordt gegeven door prof. mr. Jan 
Hallebeek, VU-hoogleraar Europese Rechts-
geschiedenis en toegevoegd docent kerkelijk 
recht aan het Oud-Katholiek Seminarie.

SEMINARIEDAGGASTVRIJDAG IN ROTTERDAM


