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

Daags na Allerheiligen gedenken wij in de gemeenschap van Gods 
volk allen die gestorven zijn, ‘die ons zijn voorgegaan met het teken 
des geloofs’, zegt de liturgie voor de overledenen. Op deze dag bidden 
wij niet uitsluitend voor diegenen die ons nabij en dierbaar waren 
en die wij in ons hart bewaren, maar ook voor hen, die niemand 
hebben die voor hen bidt en voor de talloze onbekenden, vergeten 
mensen, verwaaid op de wind. Het evangelie van Jezus Christus, dat 

ALLERHEILIGEN | ALLERZIELEN

PASTOORSWISSELING

Utrecht, 4 oktober 2013
Broeders en zusters,

Het is het beleid van het Collegiaal Bestuur om pastoors niet langer aan een parochie te 
verbinden dan minimaal zeven en maximaal tien jaar. Zowel de pastoors als de parochies 
zijn gebaat met een frisse start na een langjarige periode. 
Voortvloeiend uit dat beleid zijn door mij met uw pastoor en met het kerkbestuur in de 
afgelopen maanden gesprekken gevoerd over een mogelijke mutatie naar een andere paro-
chie. In overleg met alle betrokkenen en met instemming van het Collegiaal Bestuur kan ik 
u melden dat uw huidige pastoor in de loop van het eerste kwartaal van 2014 zal worden 
belast met het pastoraat van de parochies Den Haag en Schiedam. Hij zal in uw parochie 
worden opgevolgd door pastoor Wietse van der Velde, die het pastoraat van uw parochie zal 
combineren met zijn docentschap aan het Oud-Katholiek Seminarie. Ik ga er van uit dat ik 
ook een geschikte assistent in het pastoraat zal vinden in de komende maanden opdat het 
pastoraat van uw parochie op volle sterkte kan blijven.
Er is nog overleg gaande over de exacte datum waarop deze wisseling van de wacht zijn 
beslag kan krijgen en wanneer het afscheid van de parochie zal worden georganiseerd.
Ik hoop van harte dat u met genegenheid zult terugkijken op de jaren dat pastoor Wijker 
u heeft gediend en dat u uw nieuwe herder met alle welwillendheid zal willen ontvangen.

Met broederlijke groet,
+ Joris Vercammen
Aartsbisschop van Utrecht

FILMTHEATER
Zaterdag 2 november 16.15 uur: een docu-
mentaire van Heddy Honigmann over een 
Parijse begraafplaats.

ons deel geeft aan Gods beloften, leert ons dat wij mogen leven in 
hoop, in de verwachting van het eeuwig leven, dat ons in de doop is 
geschonken. Voor de christen is de dood de doorgang naar een nieuw 
en onsterfelijk leven door het oordeel heen. Niet alles wat wij in dit 
aardse bestaan hebben gedaan zal dan stand houden. God is liefde 
en barmhartigheid maar ook de God van recht en gerechtigheid. 
Daarom bidden wij in de naam van Christus, die ons met God heeft 
verzoend en die onze zonden gedragen heeft, dat zij die gestorven 
zijn mogen bestaan in het oordeel en dat zij aandeel mogen hebben 
aan de toekomstige wereld. Dat wij gedachtenis houden van onze 
geliefde doden, hun namen noemen en aan hen denken als aan 
mensen die ons zijn voorgegaan op de weg naar God, is een daad van 
trouw en uiterste liefde.

Uit: Vieren en gedenken, door J.N.van Ditmarsch
Vereniging Cor Unum et Anima UnaAllerheiligen door Fra Angelico
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WEL & WEE
Huwelijksinzegening
Het huwelijk van Ingeborg Jans en Philip 
Stom is ingezegend op 20 september jl. Zij 
vierden die vreugdevolle dag met een grote 
kring van familie, vrienden en geloofsge-
noten om hen heen. De beide overleden 
moeders - Sannie Jans en Marcelle Patrice 
Stom – werden op deze bijzondere dag niet 
vergeten. Veel geluk op jullie levensweg!

Veertig jaar getrouwd
Martien en Annemieke Parmentier-Blan-
kert trouwden veertig jaar geleden op 
28 september in Gouda. Zij vierden dit 
jubileum op 6 oktober jl met familie en 
vrienden. Op die zondag werden ze in de 
voorbeden opgenomen. Van harte gefeli-
citeerd.

Vijftig jaar getrouwd en zestig jaar 
priester
De huwelijksdag van George en Maria 
Blom-Blokland was op 12 november 1963. 
Zij vieren op 24 november aanstaande dat 
zij vijftig jaar getrouwd zijn. Tevens zal 
George Blom dan zijn zestigjarig pries-
terjubileum gedenken. Samen met de 
aartsbisschop van Utrecht en met pastoor 
Wijker zal hij voorgaan in de viering die 
begint om 10.30 uur. Na de viering is er 
gelegenheid om Maria en George te felici-
teren. We hopen dat veel parochianen dit 

Overleden
Ans de Meijere- Bottenheft is op 6 oktober 
jl op 76-jarige leeftijd overleden. Ans was 
de spil en bindende kracht in haar gezin, 
maar ook in het leven van veel anderen. 
In onze parochie zette zij zich in met veel 
liefde, zorg en toewijding. Haar geloof en 
de kerk aan het Melkpad betekenden veel 
voor haar. Zij voelde zich daar thuis. 

dubbele feest zullen meevieren. Van harte 
geluk gewenst.

25 jarig priesterjubileum
Pastoor Leen Wijker werd op 3 december 
1988 door de toenmalige aartsbisschop 
van Utrecht, mgr. dr. Antonius Jan Gla-
zemaker, in de Janskerk in Utrecht tot 
priester gewijd. Hij gedenkt deze gebeur-
tenis in een feestelijke eucharistieviering 
op zaterdag 30 november om 10.30 uur. 
Na de viering volgt een receptie waar u de 
jubilaris kunt feliciteren.

GEMEENTEVERGADERING

De jaarlijks najaarsvergadering begint op 
6 november om 20.00 uur. Op de agenda 
staan onder andere de komende synode en 
diaconaat. De agenda en de notulen van de 
voorjaarsvergadering liggen in het portaal 
van de kerk.

Oogstviering
De kerk was voor de oogstdienst prachtig 
versierd met verschillende bloemen en 
blad, geoogst uit eigen tuin. De bloe-
mengroep deed dit met zorg en liefde uit 
dankbaarheid voor wat de schepping ons 
allemaal geeft. Ook is er door een aantal 
parochianen met liefde gewerkt om de 
fruitmandjes te maken. Ongeveer veertig 
mandjes werden bezorgd bij medeparo-
chianen, zieken, ouderen en anderen die 
daarvoor opgegeven waren. De reacties 
van degenen die een fruitmandje namens 
onze parochie ontvingen, waren hartver-
warmend!

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

Moge zij nu thuiskomen waar zij altijd op 
vertrouwd heeft en in Gods hand geborgen 
zijn. We wensen haar kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen sterkte toe 
en Gods troostende nabijheid.

25 JAAR PRIESTER: TOCHTGENOOT VAN MENSEN
Pastoor Leen Wijker viert op 30 november 
zijn vijfentwintigjarig priesterjubileum 
in het dorp waar hij de laatste elf jaar als 
pastoor heeft gediend. Hij vertrekt bin-
nenkort naar Den Haag.
Leen Wijker maakte de keuze om theologie 
te studeren in plaats van geneeskunde. Al 
eerder volgde hij een lectorencursus. Zijn 
priesterwijding op 3 december 1988 viel 
midden in de adventstijd. 1 Samuel 3 was 
de tekst van die zondag: ‘Spreek Heer, 
want uw knecht hoort’. Deze tekst spreekt 
nog steeds tot zijn verbeelding en achter-
volgt hem bijna: wat wil God nu van mij? 
Hij ervaart dat zijn roeping groeide, ter-
wijl hij van alles tegenkwam op zijn weg. 
Tijdens zijn pelgrimstocht in het voorjaar 
van 2010 was hij op zichzelf aangewezen 
en dacht hij vaak: is God zo ver weg of is 
de mens zélf juist ver weg? 
Een essentiële taak van zijn ambt naast het 
voorgaan in de eucharistievieringen is het 
begeleiden van mensen op kruispunten in 
hun leven. Dat is iedere keer weer een bij-
zondere ervaring. 
Hoe kenschetst de vertrekkende pas-
toor onze Hilversumse parochie? Pastoor 
Wijker: ‘Als een diverse gemeenschap 
die elkaar toch weet te vinden in de vie-
ringen. Alle uiteenlopende opvattingen 
leveren soms een lastige spagaat op. Als 
pastoor moet je dan goed laveren en een 
ieder de ruimte te geven.’ Hij roemt de 
openheid en mogelijkheden in de paro-
chie om zijn missionaire taak creatief te 
kunnen vervullen. Minder is hij te spreken 
over de wij-zij houding van parochianen 

ten opzichte van het kerkbestuur. Meer 
vertrouwen zou beter op zijn plaats zijn. 
De pastoor erkent dat ook snellere signale-
ring door hemzelf en betere communicatie 
daartoe kunnen bijdragen. 
Het stemt hem treurig dat steeds minder 
vrijwilligers gevonden worden voor taken 
ten dienste van de gemeenschap. Maar 
de pastoor benadrukt direct dat er veel 
goeds in deze parochie gebeurt en wij 
veelvuldig en op een originele, eigentijdse 
manier naar buiten treden. Hij denkt 
daarbij ondermeer aan de oecumenische 

activiteiten met de Regenboogkerk: de 
kinderkerstnacht, films in de veertigda-
gentijd en de retraite in het klooster van 
Chevetogne. 
Hilversum is voor pastoor Leen een inspi-
rerende plek om te wonen, te werken en 
als pastoor zichtbaar aanwezig te zijn. 
In Den Haag hoopt hij opnieuw tocht-
genoten te vinden. Begin 2014 vertrekt 
pastoor Leen Wijker uit Hilversum. Zijn 
roeping achterna. 

Martien Camphuis

Een van de nadelen van de Oud-Katho-
lieke Kerk is haar onbekendheid. Terwijl 
we geloven dat we een kerk zijn, die veel 
mensen aan zou kunnen spreken, is de 
reactie op ‘oud-katholiek’ er toch nog 
steeds weer een van ‘Wat is dat dan?’ Op 
dinsdag 12 november aanstaande willen 
we daar in Hilversum en omstreken ver-
andering in aanbrengen. Door middel 
van een filmpresentatie, een inleiding, 
een rondleiding door de kerk en een 
open gesprek. We proberen te laten 
zien wie we zijn en wat we doen en alle 
belangstellenden kunnen hun vragen 
kwijt. Voor u en al uw kennissen... 
Datum:12 november, plaats: het kerkge-
bouw. Aanvang: 20.00 uur, koffie vanaf 
19.30 uur.

De jaarlijkse zitting van de synode wordt 
gehouden op zaterdag 23 november 
in De Akker. Belangstellenden zijn 
welkom om ‘s morgens als luisterend 
oor de vergadering bij te wonen op de 
publieke tribune. ‘s Middags kunnen 
álle aanwezigen meepraten, wanneer het 
onderwerp ‘missie en diaconaat’ op het 

programma staat. De synode begint om 
9.30 uur en zal eindigen rond 17.00 uur. 
Voor de lunch begint vindt een eucharis-
tieviering plaats.
Parallel aan de synode vindt de jon-
gerensynode plaats. De aanvang is 
eveneens 9.30 uur en de locatie is het 
kerkgebouw.

SYNODE WEER IN ZITTING STEL, IK ZOEK EEN KERK... 
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PRISCILLA: EEN LEVEN IN DIENSTBAARHEID
Priscilla, wie kent haar niet? Het is een 
vertrouwde naam die al sinds 1955 deel 
uitmaakt van ons parochieleven. De kerk 
werd vanouds gedomineerd door mannen. 
Maria Blom-Blokland merkt in haar boek 
‘Geschiedenis van de Sint-Vitus aan het 
Melkpad 1889-1989’ op dat de parochie 
in 1890 voor vijftig procent uit vrouwen 
bestond, die eindelijk ook wel eens hun stem 
wilden laten horen. Dit had tot gevolg dat 
in 1903 de eerste Oud-Katholieke Dames-
vereniging werd opgericht: Dorcas. Het 
doel van de vereniging was ‘het uitoefenen 
van weldadigheid om zwakken en zieken 
van versterkend voedsel te voorzien, in de 
wintertijd aan behoeftigen brandstof te ver-
schaffen en bij de hoogfeesten van Kerstmis 
en Pasen allen die dit nodig hadden zoveel 
mogelijk te steunen’. De dames lieten zich 
inspireren door een vrouw uit de Bijbel, 
Dorcas genaamd. ‘Deze deed zeer veel 
goede werken en gaf rijkelijk aalmoezen’ 
(Handelingen 9:36). Om geld bijeen te 
brengen organiseerde men bazaars waar 
door de dames van de vereniging gemaakte 
handwerken werden verkocht. De leden 
van Dorcas waren aanvankelijk afkomstig 
uit de ‘aanzienlijke families’ in de parochie. 
Een arbeidersvrouw kon geen lid worden. 
Zij was namelijk zelf vaak op de hulp van 
Dorcas aangewezen.

In 1936 werd een tweede vrouwenver-
eniging opgericht voor vrouwen ‘uit de 
arbeidersklasse’. Deze vereniging droeg 
de naam Nut en Ontspanning en had als 
doelstelling het verzorgen van de kerke-

lijke paramenten. Het ledental liep echter 
vrij snel terug, mede door de veranderende 
tijdsgeest. Verschil in rang en stand werd 
vervangen door het bewustzijn dat vrouwen 
in de eerste plaats elkaars zusters zijn. De 
leden verdeelden zich over Dorcas en de 
nieuwe vereniging Priscilla.

Zoals dat gaat in het leven, werd ook Dorcas 
een dagje ouder en begon zij te vergrijzen. 
Op 8 juni 1955 werd voor de jongere 
vrouwen een nieuwe vereniging opgericht 
die de naam Priscilla zou dragen. In de 
oprichtingsvergadering werd uitgesproken 

dat leden van Priscilla die de leeftijd van 
vijfenveertig hadden bereikt, zich zouden 
aansluiten bij Dorcas. In 1988 bereikte 
Dorcas de eerbiedwaardig leeftijd van vijf-
entachtig jaar. God werd dank gebracht 
voor het vele goede werk van Dorcas en 
besloten werd om de vereniging op te 
heffen, zoals Maria Blom zo treffend heeft 
verwoord: ‘door definitieve vergrijzing’.

Standsverschil en leeftijd speelde geen rol 
meer binnen de nieuwe vrouwenvereni-
ging. Er waren maar twee voorwaarden 
om lid te worden van Priscilla: vrouw én 
oud-katholiek zijn. Net als Dorcas wilde 
Priscilla zich dienstbaar opstellen. Ook zij 
liet zich inspireren door een vrouw uit de 
Bijbel: Priscilla, de vrouw van Aquila. Wat 
weten we van haar? Ze was tentenmaak-
ster, dus handig met naald en draad, en 
bovendien gastvrij: de apostel Paulus vond 
een gastvrij onderdak bij het echtpaar als 
hij in Korinthe verbleef. ‘Na deze gebeur-
tenissen verliet hij Athene en ging naar 
Korinthe. Daar leerde hij Aquila kennen, 
een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met 
zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen 
omdat Claudius had bevolen dat alle Joden 
Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun 
een bezoek, en omdat ze hetzelfde ambacht 
uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker 
van beroep – trok hij bij hen in en ging bij 
hen werken.’ (Handelingen 18: 1-3).

Priscilla wilde door het organiseren van 
verschillende activiteiten gezamenlijk bezig 
zijn en van nieuwe ontwikkelingen op de 
hoogte raken. Later ging zijn zich in het 

Carnavalsavond 1986

Slotdag 1998

bijzonder inzetten voor de oudere paro-
chianen. In 1961 werd de eerste bustocht 
voor senioren georganiseerd. Er werden 
kraambezoeken afgelegd en tal van andere 
activiteiten ontplooid ter ondersteuning 
van de parochie. En wie herinnert zich niet 
de vele rommelmarkten en verlotingen in 
De Akker, met heerlijke zelfgebakken taart. 
Priscilla keek ook over de grenzen van de 
eigen parochie. Zij sloot zich aan bij de 
Bond van Oud-Katholieke Vrouwen en 
steunde goede doelen zoals de Missie Sint 
Paulus.

Zomer 2013. Priscilla wordt achtenvijftig 
jaar en bezint zich op haar oude dag. Want 
net als Dorcas, valt ook Priscilla ten prooi 
aan ‘definitieve vergrijzing’. De tijden zijn 
veranderd. Veel vrouwen werken en er is 
veel meer aanbod in vrijetijdsbesteding. 
Vrouwen uit de parochie komen vaak 
samen in gespreksgroepen thuis en sluiten 
zich niet meer aan bij de vereniging. De 
vrouwen van Priscilla voelen aan dat het 
tijd is om een beslissing over de toekomst 
te nemen: Priscilla mag met vervroegd pen-
sioen. 

Dan komt de datum van 2 juli 2013. Drie 
mooie Priscilla-vrouwen schuiven aan bij 
het kerkbestuur. Zij willen met het kerk-
bestuur delen dat het Priscilla-tijdperk per 
1 januari 2014 haar einde gaat vinden. 
Henny Plomp opent deze avond met een 
toepasselijk gedicht:

‘God, geef mij kalmte om te aanvaarden wat 
ik niet kan veranderen; 
moed om te veranderen wat ik kan veran-
deren; 
wijsheid om tussen deze twee dingen onder-
scheid te maken.’

Het is een mengeling van enerzijds wee-
moed om wat tot het verleden gaat behoren 
en anderzijds blijheid om bij elkaar te zijn 
en om terug te kijken op zoveel mooie 
ervaringen. Drie Priscilla-vrouwen ver-
tellen over hun ervaringen en over alles 
wat de vereniging heeft gedaan binnen de 
parochie. ‘Ik wil wel verjaardagskaarten 
blijven schrijven aan de vijfenzestigplussers 
die een kroonjaar bereiken’, zegt de één. 
‘We moeten wel aandacht blijven houden 
voor de oudere parochianen, als Priscilla 

straks stopt’, zegt de ander. Priscilla stopt, 
maar eigenlijk ook niet, want wat zij heeft 
gebouwd in de parochie blijft bestaan. Zij 
heeft altijd gehandeld vanuit het gevoel: 
‘Wat kan ik bijdragen aan de parochie?’ 
Zou het geen mooi eerbetoon aan Pris-
cilla zijn om ons deze boodschap allemaal 
persoonlijk aan te trekken? Dan wordt de 
parochie één groot Priscilla. Neemt u de 
uitdaging aan?

Erik Molenaar

BOEK
Het boek Geschiedenis van de Sint-Vitus aan 
het Melkpad 1889-1989, Vitale Kerk deel II 
geschreven door Maria Blom - Blokland, 
ligt op het boekenrek in het grote portaal 
en is te koop via de kosters. Samen met 
Vitale Kerk deel I (geschreven door Mar-
tien Parmentier) werd het uitgegeven in 
1989 ter gelegenheid van het honderdja-
rige bestaan van het kerkgebouw van onze 
parochie. Naast archiefmateriaal zijn vele 
verhalen en persoonlijke herinneringen 
van parochianen in het boek verwerkt. De 
bouwgeschiedenis, inrichting, gebrand-
schilderde ramen en het orgel van de kerk 
komen uitgebreid aan bod. Daarnaast 
is er veel aandacht voor de pastoors, het 
verenigingsleven en voor bijzondere paro-
chianen.
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In zijn warme huiskamer heb ik een gesprek 
met de aanstaande jubilaris, emeritus pas-
toor Blom. George Blom wordt in 1928 
in het toenmalige Batavia geboren als zoon 
van een zeeofficier. Op tweejarige leeftijd 
vertrekt hij met het gezin naar Nederland. 
Na de middelbare school begint hij aan een 
rechtenstudie. Met medestudenten worden 
vele gesprekken gevoerd over allerlei zaken. 
Eén vraag springt eruit: Heeft de mens 
een vrije wil of niet? Blom voelt de drang 
dieper door te dringen in de wereld van 
het christendom. In diverse kerken wordt 
gezocht naar een antwoord op de vraag 
op welke kerkgemeenschap de keuze zal 
vallen. Rooms-katholiek biedt dan nog te 
weinig ruimte, protestantse kerken bieden 
te weinig symboliek en uiteindelijk valt de 
keus op de Oud-Katholieke Kerk. Na deze 
zoektocht besluit George Blom zich te laten 
dopen en kan hij zich christen noemen, een 
bewuste keuze.

Een studie theologie volgt en na enkele 
jaren aan het Seminarium te hebben gestu-
deerd wordt hij in 1953 tot priester gewijd. 
De eerste aanstelling als geestelijke is in 
Egmond waar hij als kapelaan aan het werk 
gaat. Het werk als een soort hulppastoor 
bevalt wel in deze bloeiende gemeente. 
Na Egmond volgen andere plaatsen zoals 
Krommenie, Gouda waar hij zijn toekom-
stige vrouw Maria ontmoet en dan samen 
naar Dordrecht. Deze laatste plaats bete-
kent dat de pastoor een groot gebied onder 
zijn zorgen krijgt: Noord Brabant, Zeeland, 
Limburg en een deel van België. Na een 
periode in Rotterdam wordt George Blom 
benoemd als pastoor in Egmond, waar de 
grote parochie veel tijd opeist. De kerk 
staat voorop en het recht blijft als hobby op 
de achtergrond meespelen. Pastoor Blom 
vertelt dat er veel werk is verzet op bestuur-
lijk niveau. Over de rol van de kerk in de 
huidige maatschappij zegt hij, dat de kerk 
haar betrokkenheid op de maatschappij 
moet blijven houden. Naastenliefde en 
betrokkenheid blijven belangrijk. Ook 
veranderende maatschappelijke ontwikke-
lingen buiten en binnen de kerk mogen we 
niet uit de weg gaan. George Blom voelde 
zich meer een dirigent dan een leider. Soms 
was sturing nodig wanneer zich een con-
flictsituatie voordeed. De betrokkenheid 
van de parochianen bij de gang van zaken in 
de kerk is gegroeid in de loop van de tijd en 
dat is een goede zaak. Zo zijn de gespreks-
groepen en het verschijnsel Preek van de 
leek gekomen. Een ieder heeft zo zijn of 
haar eigen Godsbeeld. Het is een verrijking 
van het geloofsleven. Pastoor Blom kijkt 

GEORGE BLOM, EEN GESPREK MET EEN JUBILARIS

DENKEN IN 
DE DRIEHOEK

met vrede terug op zijn loopbaan. Tot slot 
een aangepaste uitspraak van John F. Ken-
nedy, voormalig president van de Verenigde 
Staten: Vraag niet wat de kerk voor jou kan 

doen. Vraag wat jij voor de kerk kunt doen. 
En met die aangepaste uitspraak is de jubi-
laris het helemaal eens. 
Piet van Vledder

KERSTSTUKJES
De bloemengroep nodigt u ook dit jaar 
uit om kerststukjes te komen maken op 
dinsdag 17 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 kerstdin-
getjes maken we een kerststuk voor op tafel 
of voor een hoek van de kamer. Er is plaats 
voor maximaal 10 personen. Zelf mee-
nemen: bakjes met een diameter van circa 
15 cm. Kosten € 6,-. Ingang via de zijdeur 
van de kerk. Opgeven uiterlijk 11 december 
2013 bij Gerda Giskes, 035 - 624 01 06 of 
Ingeborg Hendriks, i.hendriks3@chello.nl.

Hebben wij een vrije wil? Biologen en psy-
chologen beweren soms van niet, filosofen 
denken vaak van wel. En wat betekent dit 
in de praktijk, bijvoorbeeld voor toere-
keningsvatbaarheid of bij keuzen inzake 
je identiteit of het levenseinde? En hoe 
kunnen we hier vanuit geloof naar kijken? 
Het actuele debat over de vrije wil staat 
centraal tijdens zes avonden in de Driehoek 
in Utrecht. Na een boeiende hoofdspreker 
volgt elke avond een discussie met een 
panel en met de zaal. Data: 30 oktober, 
27 november, 22 januari, 26 februari, 26 
maart en 23 april. Ontvangst met koffie 
vanaf 19.30 uur, aanvang avond om 20.00 
uur. De toegang is gratis en opgave is niet 
nodig. De serie staat onder verantwoor-
delijkheid van de culturele commissie 
van de oud-katholieke Gertrudiskathe-
draal, internetmagazine gOdschrift en de 
bijzondere leerstoel oude katholieke kerk-
structuren aan de Universiteit Utrecht.

www.facebook.com/denkenindedriehoek

DOBAR TEK BETEKENT EET SMAKELIJK!
Op eerste kerstdag 2012 zaten bij de familie 
Hoek niet drie maar vijf kinderen aan de 
ontbijttafel. Ook twee logees smeerden hun 
kerstkrentenbrood: Smile en Ennis. Beide 
jongens wonen in Bosnië en kwamen via 
Pax Kinderhulp samen met meer Bosni-
sche schoolkinderen en begeleiding voor 
ruim twee weken naar Nederland. Zij 
vonden een logeerplek bij het gezin van 
Hank en Yvonne Hoek. Hoe verliep die 
eerste kerstdag 2012? ‘Het gewone van 
alledag in een gezin wordt als fijn ervaren,’ 
antwoordt Yvonne. ‘Wij zijn die dag dus 
net als anders op familiebezoek gegaan. 
Wel houd je rekening met de jongens. Zij 
zijn bijvoorbeeld gewend om snel te eten, 
vóór de ouders. Het samen lang aan tafel 
zitten hebben we voor hen wat makkelijker 
gemaakt met zo nu een dan een spelletje.’  
De kinderen kwamen naar Nederland om 
even uit hun omgeving te zijn. Alhoewel 
Smile en Ennis de Bosnische burgeroorlog 
niet hebben meegemaakt, ondervinden ze 
wel de gevolgen van die tijd. Ze praten 
weinig over thuis, deels omdat hun kennis 
van de Engelse taal te gering is. Yvonne 
vertelt dat Google translate een goed hulp 
bleek in de communicatie, maar dat er ook 
op een natuurlijke manier, met handen 
en voeten, contact was. De kinderen 

vonden elkaar al snel in een potje voetbal! 
Gastouders kunnen ook, indien nodig, 24 
uur per dag een beroep doen op een tolk.  
Gedurende de logeertijd organiseert Pax 
Kinderhulp een aantal activiteiten voor de 
Bosnische kinderen. Zo kunnen ze weer 
even hun eigen taal spreken en kan de 
leiding peilen of alles nog goed verloopt. 
Waarom meldde de familie Hoek zich aan 
als gastadres? Yvonne: ‘We willen delen 
van wat we hebben, ook van onze tijd en 
aandacht, en we hebben hier in huis de 
mogelijkheden. Voor onze kinderen is het 
ook goed om kennis te maken met kin-
deren uit een andere cultuur, met andere 
gewoontes. Een opmerkelijk verschil was 
bijvoorbeeld hoeveel zuiniger de jongens 
omgingen met hun spullen en het speel-
goed! Met Pax Kinderhulp wordt vooraf 
van alles doorgesproken. Ook of de eigen 
kinderen zin hebben in gasten. Wat dat 
betreft: ze waren en bleven enthousiast en 
willen graag opnieuw logees uit een ander 
land! Zelf vond ik die kerstvakantie ook een 
fijne tijd. We waren gewoon een iets groter 
gezin tijdens die weken.’ Pax Kinderhulp 
organiseert meerdere logeervakanties en 
zoekt gastgezinnen, met en zonder eigen 
kinderen. Op veel vragen hierover vindt u 
antwoord op www.paxkinderhulp.nl.

Het plan lag er al eerder, maar de meeste 
uitnodigingen van de kerkbestuursleden 
aan zoveel mogelijk parochianen werden 
afgelopen weken rondgestuurd: komt u 
ook mee-eten? Pastoor Leen Wijker dekte 

zaterdag 28 september de grote tafel in de 
bestuurskamer voor een aantal senioren. 
Maria Blom - Blokland schreef erover:
Ouderen en bidden....
Als resultaat van een brainstormsessie binnen 

het kerkbestuur zullen groepjes parochianen 
die niet meer, of met moeite, naar de kerk 
kunnen komen, worden uitgenodigd voor 
een maaltijd en onderling gesprek. De wan-
delstokken kwamen er aan te pas, maar we 
wáren er op zaterdagavond de 28ste! Na een 
drankje bleek de grote ronde tafel in de pas-
torie ideaal voor praten en luisteren. Pastoor 
zorgde eigenhandig voor een heerlijke warme 
maaltijd, maar  vooral: hij stimuleerde ons 
om met elkaar de diepte in te gaan. Wij 
ouderen worden geconfronteerd met ziekte 
en beperkingen, maar ook - steeds vaker - 
met het sterven van geliefden en dierbare 
vrienden. Bidden wij nog wel? En zo ja, Hoe 
en Waarvoor bid je nog? Geloof je dat het 
gebed gehoord en verhoord wordt? Heel per-
soonlijke vragen, waarover bewust en eerlijk 
met elkaar gedachten en gevoelens gedeeld 
werden. Twijfel en ongeloof en tóch ook 
vastgehouden worden, verdriet en mensen 
vinden om dingen mee te delen. Een eerlijke 
(en heerlijke) avond en een pastoor om van 
te houden. Pastoor en kerkbestuur: een bril-
jant initiatief!

SAMEN AAN TAFEL
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Extra collecte op 3 november

In alle lidkerken van de Unie van Utrecht 
wordt deze maand een collecte gehouden 
om het werk van de Unie mogelijk te 
maken. Naast het functioneren van de 
Internationale Bisschoppen Conferentie, de 
internationale dialogen met andere kerken, 
is er ook geld nodig voor het opbouwen van 
de zogenaamde delegaatsgebieden. U leest 
meer hierover in de folder in de kerk.

COLOFON

02 nov. 16.15   Film ‘Forever’ in het filmtheater
03 nov. 11.30  Catechese 11+
05 nov. 19.30  Kerkbestuur
06 nov. 20.00  Gemeentevergadering
07 nov. 19.30  Priscilla naar Concha, Utrecht
09 nov. 14.00  Lering en Vermaak
12 nov. 19.30  Stel, ik zoek een kerk
12 nov. 20.00   Leerhuis
15 nov. 12.00  Kerkbestuur
16 nov. 10.00  Schoonmaken interieur kerkgebouw
16 nov. 19.30  Kaartavond
18 nov 10.00  Coördinatiegroep liturgie
19 nov. 20.00  Bijeenkomst Almere
21 nov. 16.00  Overleg lectoren
23 nov. 09.30  Landelijke Synode
 09.30  Jongerensynode
26 nov. 20.00  Kerkbestuur
28 nov. 14.30  OKSC

AGENDACOLLECTE

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 10 december, 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 en 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
U wilt naar de kerk, maar heeft geen ver-
voer? Neem dan contact op met Antonie 
van Aartsen (tel: 035 6859810). 

Website
www.stvitus.nl

VIERINGEN
Vieringen op zondag beginnen om 
10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op 
woensdag is er een gesproken eucha-
ristieviering om 9.45 uur. Toegang via 
de zijdeur van de kerk.
Vieringen:

03 november, 10.00 uur Allerheiligen/
Allerzielen

10 november, 10.00 uur Viering van 
handoplegging, zalving en gebed

23 november,  12.10 uur Synode eucha-
ristieviering

24 november, 10.30 uur Huwelijksjubi-
leum George en Maria Blom–Blokland 
en priesterjubileum van George Blom

30 november, 10.30  Priesterjubileum 
pastoor Leen Wijker

01 december, 10.00 uur Eerste zondag 
van de advent


