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

behalen, bekomen, binnenhalen, halen, krijgen, ontvangen, opdoen, scoren, verdienen, verkrijgen, winnen, boeken, 
bolwerken, in de wacht slepen, klaren, verwerven, garen, innemen, omhalen, ophalen, vergaren, verzamelen, bijeen-
garen, bijeenrapen, plukken, rapen, vergaderen, afplukken, inzamelen, lezen, verbouwen...

VANUIT HET KERKBESTUUR
Waarover hebben jullie het toch allemaal 
tijdens de kerkbestuursvergaderingen? 
Valt er dan zoveel te bespreken? Alle acti-
viteiten en vieringen lopen toch wel? Ja, 
gelukkig wel. De parochie Hilversum is 
op heel veel plekken een goed werkende 
‘machine’. Taken worden opgepakt en 
uitgevoerd, werkgroepen bespreken 
plannen en er is zelfs een rooster waarop 
we makkelijk kunnen zien wie wat doet. 
In het kerkbestuur proberen we over-
zicht te houden over het totaal van wat 
we als kerk zijn en doen. Of hebben. 
Zo wordt het proces van de orgelres-
tauratie op de voet gevolgd en hebben 
we het over de geluidsinstallatie. Maar 
ook alles rondom het onroerend goed 
en onderhoud staat geagendeerd. We 
kijken vooruit naar komende vieringen 
en zoeken naar zinvolle invulling van 
bepaalde periodes, zoals de veertigdagen-
tijd of de Maand van de Spiritualiteit. 
Het zijn allemaal agendapunten die 
regelmatig langskomen op de vergade-
ringen. Zo nu en dan merkt u er iets van 
wanneer u bijvoorbeeld de aankondiging 
ziet van een Roemeens concert of leest 
dat de kerstboom op het kerstkerkplein 
geschonken is door een sponsor. Prak-
tische en inhoudelijke activiteiten en 

beslissingen waar het kerkbestuur bij 
betrokken is. Waar het kan, betrekken we 
ook graag andere parochianen bij wat er 
besproken wordt. Zoals bijvoorbeeld bij 
het Stewardship. Twee keer per jaar ont-
vangen maximaal drie projecten namens 
de parochie een eenmalige gift van in 
principe 300 euro. Parochianen kunnen 
vanuit hun persoonlijke betrokkenheid 
bij zo’n project dat doel doorgeven aan 
de secretaris van het kerkbestuur, Erik 
Molenaar. De projecten moeten klein-
schalig zijn en ten goede komen aan 
mensen. Heel graag ontvangen we voor 
november aanstaande suggesties voor 
projecten, zodat we dit jaar nog drie 
maal een gift kunnen overmaken. Uiter-
aard informeren we u via de Vitus welke 
projecten het geworden zijn.

Gastvrije ontvangst
Regelmatig ontvangt het kerkbestuur 
een verzoek om de kerk te mogen huren. 
Ook hiervoor geldt dat we zorgvuldig 
bekijken of het verzoek past bij onze 
kerk. Die extra activiteiten vragen ook 
om mannen en vrouwen die gastheer/
gastvrouw willen zijn op de momenten 
van verhuur. Kerkmeester Margreet Vos 
heeft een aantal parochianen bereid 

OOGSTEN:

gevonden om die taak op zich te nemen. 
Fijn, dat we mede dankzij hen anderen 
gastvrij kunnen ontvangen in ons kerk-
gebouw

Collecten
In het eerste half jaar van 2013 hebben 
de gewone collecten € 9.734,38 opge-
bracht. Bij de extra collecten, inclusief 
de vastenactie, is € 2.864,14 geteld.

Portefeuilles
De diverse aandachtsvelden binnen de 
parochie zijn verdeeld onder de kerk-
meesters. Heeft u suggesties en/of vragen 
voor het kerkbestuur, dan kunt u zich 
altijd wenden tot de secretaris, Erik 
Molenaar, maar wellicht is het nog mak-
kelijker om contact te zoeken met de 
betrokken portefeuillehouder. De verde-
ling is als volgt:
Pastoor Leen Wijker: pastoraat, viering en 
liturgie, vorming, toerusting en gemeen-
teopbouw, missionaire activiteiten. Erik 
Molenaar: secretariaat. Yvonne Hoek: 
kinder- en jongerenwerk, diaconaat. 
Margreet Vos-van Buuren: financiën,be-
heer. Henny Plomp: senioren,oecumene. 
Mario Treffers: beheer. Inge van Maaren: 
communicatie, diaconaat.

zondag 6 oktober: oogstdienst
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PAROCHIE WEL & WEE
Overlijden
Ingrid Tabak is op donderdagmiddag 5 
september jl. op 55-jarige leeftijd over-
leden. Zij heeft continu gevochten tegen 
haar ziekte, maar de ondragelijke pijn 
was zo afmattend, dat zij uiteindelijk de 
hoop op verbetering moest opgegeven. 
Daarna is zij vrij snel overleden. Haar 
uitvaart vond onder grote belangstel-
ling plaats op donderdag 12 september. 
Na de viering in de kerk was er ook in 
de aula van de begraafplaats Zuiderhof 
nog een afscheid. Verschillende spre-
kers vertelden hoe zij Ingrid hadden 
gekend. John Tabak en zijn zoons Niek 
en Koen hielden als laatste indrukwek-
kende toespraken. Onder staande ovatie 
werd Ingrid uitgedragen naar haar laatste 
rustplaats. Dat Ingrid mag rusten in 
vrede. We wensen John, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe en Gods 
troostende nabijheid.

Zieken
Monique Nieuwenhuizen is in augustus 
geopereerd aan een versleten knie waar 
ze veel last van had. Zij is nu druk bezig 
met fysiotherapie.

Lily Biegstraaten, de anderhalfjarige 
dochter van Jo van Lemmen en Wouter 
Biegstraaten, werd in de zomerva-
kantie aangereden door een auto. Een 
traumahelikopter bracht haar naar het 

ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat Lily 
een hersenschudding en een beenbreuk 
had. Ze mocht gelukkig snel weer naar 
huis, met haar been in het gips, en het 
gaat weer goed met haar. Jo, Wouter en 
broertje Hannes waren erg geschrokken. 
Gelukkig gaat het met hen ook weer 
beter!

Chris van den Enden is behoorlijk ziek 
door gordelroos en moet het rustiger aan 
doen. 

Rachel de Moor had het laatste half jaar 
weer veel last van haar rug. Fysiotherapie 
bleek niet afdoende; in september moet 
zij een hernia-operatie ondergaan.
Bettie Moleman is na een lang verblijf 

PAROCHIEWEEKEND 7 EN 8 SEPTEMBER
Met veel plezier kijk ik terug op het paro-
chieweekend in De Woensberg. Vanwege 
het voorbereiden van de uitvaart van 
Ingrid Tabak met de familie kon ik pas ‘s 
middags aanwezig zijn. Het was wel even 
omschakelen, maar dat lukte door mee 
te doen met de kinderen in de workshop 
djembé: samen musiceren en met veel 
plezier verschillende ritmes eigen maken. 
Het was ook bijzonder om een workshop 
meditatief wandelen te leiden. Er werd 
een uur in stilte gewandeld, soms onder-
broken door een bezinnende vraag. In 
het avondprogramma werd door de aan-
wezigen fanatiek gestreden om de eerste 
plaats bij de parochiequiz. Later de avond 
vonden er rond een groot kampvuur en 
in het kamphuis vele gespreken plaats. 
Op zondag was er een viering voor jong 
en oud. In deze viering ontvingen Amara 
Hoek, Yonne van Geene, Luuk van Dam 
en Anouk Vries de zegen, omdat zij voor 
het eerst naar het voortgezet onderwijs 

in verschillende zorgcentra weer thuis 
op de Gerardus Gullaan, Haar dochters 
hebben professionele thuiszorg geregeld.
We wensen alle zieken het allerbeste en 
een voorspoedig herstel!
Doop en zegen
Het was een feestelijke viering waarin 
veel gebeurde op zondag 15 september. 
Anna Giskes en Anna Boersma ont-
vingen de plechtige kinderzegen, omdat 
zij dit seizoen starten met de catechese 
Lering en Vermaak. Victor van Wijk 
kon niet aanwezig zijn bij het parochie-
weekend en ontving daarom op deze 
zondag een persoonlijke zegen, omdat 
hij brugklasser geworden is. Na de preek 
werd Dagmar Eilander, dochter van Jutta 
en Erik Eilander en zusje van Michal, 
gedoopt. Kinderen die in het midden 
van de parochiegemeenschap geplaatst 
worden en ouders die hun kinderen het 
christelijk geloof willen doorgeven. Dat 
is geweldig!

gaan. Zij kregen allemaal een rugzakje 
met symbolische inhoud mee. Het ook 
op De Woensberg aanwezige koor miste 
de vaste dirigent Bart Klijnsmit, die 
op wereldreis is. Zijn vervanger voor 
de komende maanden, Jan Hallebeek, 
werd verwelkomd. Ontmoetingen was 
het thema van de ‘4ing’. Het spiegelver-
haal Twix en cola over een jongetje dat 
God ontmoet in het park, werd gelezen 
door Marijn Plomp. Naar aanleiding van 
dat verhaal en de evangelielezing ging 
Nienke Nieuwenhuizen met de pastoor 
en parochianen in gesprek over ontmoe-
tingen. Mensen kunnen God dichterbij 
brengen. Het parochieweekend was een 
grote ontmoeting, die hopelijk verder 
gaat dit seizoen. Als dank voor het vele 
werk voor en tijdens de twee dagen 
ontvingen degenen die het weekend 
hadden voorbereid een waardebon om 
in de Kerkstraat koffie met iets lekkers 
te drinken om zo weer even op adem 

te komen! Financieel is het parochie-
weekend mogelijk gemaakt door een 
bedrag vanuit het kerkbestuur (dat wat 
voor een barbecue of tapasmaaltijd op de 
startzondag gereserveerd wordt) en door 
gulle sponsoren.

Pastoor Leen Wijker

Een uitgebreid foto-verslag van het paro-
chieweekend kunt u terugvinden op de 
website hilversum.okkn.nl onder de 
nieuwsberichten van september (red.).



3

Onlangs is een nieuwe versie verschenen 
van het beveiligingsplan voor onze kerk. 
Dit document wordt verspreid onder allen 
die betrokken zijn bij de kerkdiensten en 
andere activiteiten in het kerkgebouw. De 
laatste ramp was in 1958, toen onze kerk 
door een grote brand werd geteisterd. Er 
was toen niemand in het gebouw aanwezig 
en er vielen dan ook geen slachtoffers. 
Men is geneigd te denken dat het wel los 
zal lopen met de dreigende gevaren. Ver-
geet echter niet dat een brand gemakkelijk 
kan ontstaan door kortsluiting, kaarsen 
en nog veel meer. Een beginnende brand 
kan zich zeer snel uitbreiden, voordat deze 
ontdekt wordt. Wanneer zulks zich voor-
doet kan alleen een snelle ontruiming van 
het gebouw voorkomen dat er slachtoffers 
vallen. Als kerk zijn wij verplicht regel-
matig een ontruimingsoefening te houden. 
De koster zal daarvan op een onverwacht 
moment mededeling doen en u wordt ver-
zocht de aanwijzingen van de medewerkers 
direct op te volgen en zich te verzamelen op 
de aangegeven plaats. Het beveiligingsplan 
is voor iedereen op aanvraag beschikbaar 
en kan zowel digitaal als in gedrukte versie 
geleverd worden. 

Antonie van Aartsen

SENIOREN:

VEILIGHEIDInlooppastoraat
In september is het inlooppastoraat 
op de woensdagmorgen weer van start 
gegaan. Na de ochtendviering (9.45 
uur - 10.15 uur) is er van 10.30 uur tot 
ongeveer 12.30 uur de gelegenheid om 
in de kerk te bidden en/of om in gesprek 
te gaan met de pastoor. De pastoor is dan 
beschikbaar voor mensen van buiten de 
parochie, maar ook voor eigen parochi-
anen. Allen van harte welkom!

Orgelrestauratie
De restauratie van het grote orgel had 
al wat verder moeten zijn dan het nu 
het geval is. Het orgel krijgt een grote 
onderhoudsbeurt en een register wordt 
aangepast. Voor deze aanpassing mag 
plaatsvinden is een vergunning nodig. 
Dat betekende dat er eerst tekeningen van 
het binnenwerk van het orgel van zowel 
de oude als de nieuwe situatie gemaakt 
moesten worden. De orgelbouwer heeft 
dit zeer minutieus en tijdrovend werk 
uitgevoerd. De tekeningen liggen nu bij 
Monumentenzorg en de hoop is dat de 
vergunning in september/oktober op de 
deurmat valt. 

vier jaar als consulent/conservator voor 
het oud-katholiek erfgoed kon worden 
gerealiseerd. In dit najaar zal de consu-
lent in onze parochie langskomen om 
kennis te maken en de inventaris aan de 
hand van bestaande inventarisrapporten 
na te lopen.

Halfjaarrooster
Binnenkort wordt het rooster van 
vieringen en inzet voor de eerste zes 
maanden van 2014 in elkaar gepuzzeld. 
Het is een gigantische klus, omdat met 
heel veel dingen rekening moet worden 
gehouden. Komt uw naam ook ergens 
op dat rooster te staan en weet u nu al 
dat u bepaalde data verhinderd bent, 
geef dat dan voor 1 november a.s. door 
aan Henny Plomp-van Daal (a.plomp@
chello.nl). Hopelijk passen al die puzzel-
stukjes weer en kunt u begin 2014 het 
nieuwe rooster in de Vitus en op de web-
site tegemoet zien. Mocht u dan toch 
nog ingedeeld zijn op een datum dat u 
verhinderd bent, probeer dan zelf een 
vervanger te zoeken. Alvast dank voor 
uw begrip en medewerking.

Extra schoonmaakbeurt
Ben jij al aan de najaarsschoonmaak 
begonnen? Zoals in ieder huis regel-
matig wordt geboend, wordt ook het 
huis van God gestoft en gezogen. 
Maar de wekelijkse schoonmaakbeurt 
in de kerk blijkt niet genoeg te zijn, 
er moet meer gebeuren. Banken in de 
was gezet en stevig uitgewreven bij-
voorbeeld. Je begrijpt, we kunnen veel 
handen gebruiken, zowel van vrouwen 
als mannen. Op zaterdag 16 november, 
van 10.00 uur tot 13.00 uur, gaan we 
er tegenaan. Voor schoonmaakmid-
delen wordt gezorgd. Graag opgeven bij 
Henny Plomp-van Daal tel.: 623 31 28, 
email: a.plomp@chello.nl

Priscilla nodigt alle senioren van harte uit 
om nog een keer feestelijk samen te komen. 
Dat is op dinsdagavond 29 oktober aan-
staande. Vanaf 18.00 uur zijn jullie welkom 
in De Akker. Opgeven kan tot en met 
zondag 20 oktober bij
Corry Giskes (035-6248167 of e-mail: 
keeskak@hotmail.com   
Rita Zwart ( 035-6233828 of e-mail: 
r.zwartdejager@gmail.com  
P.S.: Met diëetwensen kan op verzoek reke-
ning gehouden worden. 

Het bestuur van Priscilla. 

Afwezigheid pastoor
Vanaf 21 oktober tot en met 27 oktober 
en vanaf 1 december tot en met 8 
december is de pastoor afwezig. Voor 
pastorale noodsituaties kunt u zich 
wenden tot Margreet Vos-van Buuren, 
tel. 06 – 51176332. De pastorie blijft 
bewoond.

Erfgoed
Het beheer en behoud van het erfgoed 
is een zorg voor de parochie. Deze 
zorg wordt nu verlicht door een unieke 
samenwerking tussen de Oud-Katho-
lieke Kerk en het Catharijneconvent, 
waarbij de projectmatige aanstelling van 
dr. Richard de Beer voor de duur van 
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ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
Allerheiligen (1 november), de feestdag 
waarop alle heiligen worden herdacht, 
wordt sinds de achtste eeuw gevierd. 
Op Allerzielen, de dag na Allerheiligen, 
gedenken we onze dierbaren overledenen. 
Deze twee dagen brengen de thema’s van 
dood en leven na de dood aan de orde. Het 
is niet toevallig dat zij worden gevierd in 
de maand november, een periode waarin 
de natuur afsterft. In veel streken ziet men 
die maand als een soort liturgische herfst 
die samenvalt met de oogsttijd. Juist die 
oogsttijd herinnert aan de gelijkenissen 
van Jezus, waarin Gods oproep aan het 
einde der tijden herhaaldelijk wordt ver-
geleken met een oogst. 
Op zondag 3 november vieren we Aller-
heiligen/Allerzielen. Het accent van 
Allerzielen ligt bij de voorbeden. Er is 
dan gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken. De pastoor zal de overledenen van 
het afgelopen seizoen noemen, met name 
Ingrid Tabak, en de overleden parochie-
pastores van Sint Vitus (Gerardus Gul, 
Gerardus Christianus van Schaik, Willem 

Gol, Willem Jan de Vrij en Gerardus 
Antonius Smit). In plaats van een preek 
zal cellist  Antonis Pratsinakis een toe-
passelijk muziekstuk spelen, omlijst door 
enkele gedichten. 
Het Filmtheater Hilversum heeft op ons 
verzoek een film geprogrammeerd, die 
aansluit bij Allerzielen: Forever van regis-
seur Heddy Honigmann. Père-Lachaise 
in Parijs is een van de mooiste begraaf-
plaatsen van de wereld en een van de 
bekendste. Dat laatste is te danken aan 
het feit dat veel grote artiesten van over 
de hele wereld hier hun laatste rustplaats 
vonden. Sommigen van hen, zoals Edith 
Piaf, Jim Morrison, Marcel Proust of 

Het Malvern College Chamber Choir 
komt zondag 20 oktober naar onze kerk om 
een concert te geven. Al eerder - in 2009 
- hebben we het koor kunnen horen. Het 
Malvern College Chamber Choir bestaat 
uit leerlingen van de gelijknamige school en 
treedt regelmatig op tijdens kerkdiensten. 
Ook geeft het kamerkoor recitals in de West 

Een nieuw seizoen klaverjassen en pro-
poneren gaat van start op zaterdag 26 
oktober in De Akker. Vooral mensen 
die nog niet eerder met ons meegespeeld 
hebben, zijn van harte welkom. Uiter-
aard hopen wij ook iedereen weer te 
ontmoeten die al eerder met ons gespeeld 
hebben. Wij spelen het klaverjassen op 
zijn Amsterdams (dan hoef je de slag van 
je maat niet te troeven). En wij spelen 
zeker niet met het mes op tafel. Dus ook 
zij die een van beide spellen niet honderd 
procent beheersen zijn uitgenodigd om 
met ons mee te spelen. Vrienden en/of 
buren zijn van harte welkom op deze kla-
verjas- en proponeeravonden. 
Er wordt een bijdrage gevraagd van twee 
euro per persoon. Iedere spelavond staat 
op zichzelf en na afloop is voor eenieder 
een prijsje te bemachtigen. Na vijf spe-
lavonden wordt er bij het klaverjassen 
een winnaar bepaald, die naar huis gaat 
met de wisselbeker die een jaar in zijn/
haar bezit blijft. Bij de proponeerders zal 
de gouden prop worden uitgereikt aan de 
winnaar.
De kaartavonden zijn op 26 oktober, 16 
november, 11 januari, 8 februari en 15 
maart. De aanvang is 19.30 uur in De 
Akker en de eindtijd hangt ervan af of we 
drie of vier rondes spelen! 

Frederic Chopin, worden nog steeds 
massaal geëerd. Anderen zijn in vergetel-
heid geraakt. Hun graf wordt nog slechts 
bezocht door een enkele bewonderaar. 
In Forever leren we de mysterieuze, rust-
gevende en troostende schoonheid van 
Père-Lachaise kennen door de ogen van 
een aantal mensen. Sommigen komen 
‘gewoon’ het graf van hun eigen ouders, 
partner of vrienden bezoeken. Anderen 
komen hun geliefde artiest eer bewijzen. 
Forever is te zien op zaterdag 2 november 
en begint om 16.15 uur. Na de film is 
er alle ruimte om na te praten. Kaarten 
kunnen vooraf gereserveerd worden bij 
het Filmtheater Hilversum 035-6235466 
(van 13.15 tot 23.30 uur ) of via de web-
site www.filmtheaterhilversum.nl Van 
harte aanbevolen!

KAARTAVONDEN

ENGELS KAMERKOOR
Midlands. De zangers maken nu een laatste 
toer door Europa met de huidige dirigent 
Iain Sloan, omdat hij dit jaar met pensioen 
gaat. Het concert in Hilversum begint om 
16.30 uur en is gratis toegankelijk. Na 
afloop van het concert is er een collecte 
waarvan de opbrengst bestemd is voor Hos-
pice Care Kenya. 
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CANTATE OP

VITA IN DE BROUWERIJ:

OIKOCREDIT: BERICHT UIT SENEGAL

MISDIENAARS IN HET ‘ZONNETJE’ GEZET!
Om twaalf uur stonden ze er: zes jeugdige 
lieden voorzien van fiets en goed humeur. 
Te weten: Amara, Mieke, Yonne, Luuk, 
Jesse en Daan. Voeg daar een pastoor 
(voor de geestelijke begeleiding) en twee 
Vita Nuovisten (voor de dagbesteding) 
aan toe en je hebt het recept voor een 
gezellig dagje voor de misdienaars! Maar 
wat hebben ze dan gedaan die dag? Nou, 
dat bleef ook voor de misdienaars nog 
lang de vraag. ‘Gaan we helemaal naar 
Maartensdijk fietsen?’ Na een fietstochtje 
van een half uur kwamen ze aan bij het 
restaurant ‘De Rading’ - gelukkig dus 
niet helemaal naar Maartensdijk - waar 
ze werden getrakteerd op een heerlijke 
lunch: pannenkoeken, patatjes, kroketten 
en humoristische gesprekken.

Tijdens de lunch rees vaak de vraag: ‘Wat 
gaan we nou doen?’ Maar zoals bij elk 
misdienaaruitje werd deze vraag tot nie-
mands tevredenheid beantwoord… Na 
de lunch vertrokken ze weer per fiets rich-
ting… Ja, waar naar toe eigenlijk? Even 
leek een rondvlucht bij vliegveld Hil-
versum tot de mogelijkheden te behoren, 
maar na even gesnuffeld te hebben aan de 
parkeerplaats werd er door de leiding toch 
besloten om door te fietsen. Toch gonsde 
in het restaurant en tijdens de fietstocht 
al een fluistering door de lucht: ‘Zou het 
misschien lasergamen zijn?’ En ja hoor, 

toen ze Loosdrecht binnenreden wisten 
ze het zeker: Het wordt lasergamen! 
Hier hebben de misdienaars (en ook de 
pastoor!) flink aan hun conditie kunnen 
werken voor als ze weer als lichte hinden 
het altaar op en neer moeten dartelen. 
Het is alleen maar te hopen dat dat met 
minder lawaai gepaard gaat dan tijdens het 
lasergamen. Na deze uitputtingsslag werd 
er nog genoten van een ijsje of milkshake, 
waarna er over de prachtige Hilversumse 
heide werd teruggefietst en deze fantasti-
sche en zonnige dag helaas tot een einde 
kwam. Op naar het volgende misdienaar-
uitje en wat we dan gaan doen… vertellen 
we nog niet!
Namens Vita Nuova,
Annemarie en Herman Giskes

Oikocredit werkt wereldwijd met 850 
partners in 65 landen. Dit jaar organi-
seerde Oikocredit een studiereis naar 
projecten in Senegal om een aantal vrij-
willigers iets van de projecten te laten 
zien. Uit het verslag van een deelnemer:
‘We vertrokken al vroeg over een lan-
delijke weg naar de boeren-coöperatie 
COPEX in het plaatsje Bignona. COPEX 
produceert biologische mango’s voor 
export. Vóór 2011 ging 75% van de 
mango-oogst verloren bij gebrek aan 
opslag- en koelingsfaciliteiten en van 
nieuwe afzetmarkten in exportlanden. 
Met een lening van Oikocredit moest 
een investering van €400.000 voor 
opslag en koeling hierin verandering 
brengen. Oikocredit heeft de boeren-co-
operatie ook geholpen bij het vinden 
van afzetpartners in Europa. Daarnaast 
is Oikocredit volledig betrokken geweest 
bij het opzetten van de coöperatie en 
het business model. Zo heeft Oikocredit 
nadrukkelijk meer waarde toegevoegd 
dan een typische bankier, toch? Deze 
streek van Senegal is een van de armste in 
West Afrika. Investeringen zijn een zeld-

zaamheid. Maar dat is Oikocredit: gaan 
waar anderen het af laten weten!’
Uit dit verslag kunt u iets zien oplichten 
van de blijvende structurele veranderingen 
die de oecumenische ontwikkelingscoö-
peratie Oikocredit wereldwijd biedt aan 
de vele arme mensen voor wie anders in 
onze maatschappij geen eigen plaats is. 
Meer informatie vindt u op de site www.
oikocredit.nl of kunt u opvragen via 030 
234 10 69.
Het idee voor Oikocredit ontstond tij-
dens een bijeenkomst van de Wereldraad 
van Kerken in 1968. Jonge politiek 
geëngageerde leden van de kerk vonden 
de tijd rijp voor een ethisch beleggings-
fonds dat vrede en rechtvaardigheid 
zou stimuleren. Dit leidde in 1975 tot 
de oprichting van de Oikocredit Ecu-
menical Development Cooperative 
Society. Vanaf dat moment hadden 
kerken en aanverwante organisaties de 
mogelijkheid hun geld op een recht-
vaardige manier te beleggen. Het doel is 
altijd geweest om sociale ongelijkheid te 
bestrijden door de zelfredzaamheid van 
de armen te vergroten.

DE BRINK 
Zaterdagmiddag 5 oktober start het 
nieuwe seizoen van Cantate op de Brink. 
In de Grote Kerk op de Hilversumse 
Kerkbrink klinkt om half vijf het prach-
tige muziekstuk Schmücke dich, o liebe 
Seele (BWV 180) van Johann Sebastian 
Bach. Het programma van 5 oktober 
vindt u op de internetsite cantateopde-
brink.nl. Daar staan ook de biografische 
gegevens vermeld van dirigent, koor en 
solisten. Eveneens is daar het programma 
voor de rest van het seizoen 2013 – 2014 
te vinden. Cantate op de Brink is een ini-
tiatief van een aantal Bachliefhebbers in 
Hilversum, die de cantates van J.S. Bach 
en stijlgenoten door middel van muzikale 
vespers toegankelijk willen maken voor 
een breed publiek. Daarom wordt er geen 
entree geheven. Wel is er een collecte voor 
de bestrijding van de onkosten.
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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.

Vieringen:
6 oktober Oogstviering
3 november Allerheiligen/Allerzielen

Extra collecte:
6 oktober Ontwikkelingssamenw-
erking

AGENDA

COLOFON

01 okt  19.30  Kerkbestuur
05 okt.     10.00  Fruitbakjes maken
05 okt.  14.00  Lering en Vermaak
06 okt.  12.30  Inspiratiedag voor ouders en kinderen in   
    Amersfoort
08 okt.  19.30  Overleg Lering en Vermaak
08 okt.    10.30               Novadag, Dordrecht
19 okt.  14.00  Priesterwijding Erna Peijnenburg in Egmond  
    aan Zee
20 okt.  16.30  Concert Malvern College Chamber Choir
24 okt.  14.30  OKSC in De Akker
26 okt.  19.30  Kaartavond
28 okt.  10.00  Overleg cultureel parochie-erfgoed
29 okt.  18.00  Slotavond Priscilla / Seniorenmaaltijd
29 okt.  20.00  Leerhuis
03 nov.  11.30  Uitstap Catechese 11+
05 nov.  20.00  Kerkbestuur
06 nov.  20.00  Gemeentevergadering
09 nov.  14.00  Lering en Vermaak
12 nov.  19.30  Stel ik zoek een kerk
14 nov.  18.30  Priscilla naar Concha, Utrecht
16 nov.  10.00  Schoonmaken interieur kerkgebouw
16 nov.              19.30               Kaartavond, De Akker
17 nov.             10.00               Preek van de leek
19 nov.             20.00               Bijeenkomst Almere
23 nov.  09.30  Landelijke synode in Hilversum
23 nov.  09.30  Jongerensynode
24 nov.  10.30  60-jarig priesterjubileum George Blom
    50-jarig huwelijksjubileum George en Maria  
    Blom-Blokland
26 nov.  20.00  Kerkbestuur
30 nov.  10.30  25-jarig priesterjubileum pastoor Leen Wijker

JONGEREN-

VIERINGEN

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 13 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
Erik Molenaar
Middenstraat 61
1381 XB WEESP
Tel: 0294 77 69 77
E-mail: secretarisvitus@live.nl

Penningmeester
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
U wilt naar de kerk, maar heeft  
geen vervoer? Neem dan contact op 
met Antonie van Aartsen (tel: 035 
6859810). 
Website
www.stvitus.nl

November lijkt nog ver weg, maar mis-
schien toch wel slim om alvast in je agenda 
te zetten: de jongerensynode. Ook in 
2013 zal er weer een jongerensynode zijn, 
parallel aan de gewone synode, en wel op 
23 november in Hilversum. Vorig jaar is 
het goed bevallen, het samen praten over 
de kerk, de toekomst van de kerk en wat 
dit voor jongeren kan betekenen. Daarom 
dit jaar het vervolg. Th ema, tijden enzo-
voort volgen wanneer ze bekend zijn, 
maar hou die zaterdag dus maar vrij!

SYNODE
HANDIG OM
ALVAST
TE WETEN:

De toneelvoorstellingen zullen volgend 
jaar plaatsvinden op donderdag 27 en 
vrijdag 28 februari 2014.


