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Het evangelie - de blijde boodschap - in de adventstijd zegt dat we ons niet bang moeten laten 
maken, maar dat we wel waakzaam moeten zijn. Hoe kunnen we nu belijden, verkondigen, 
het evangelie vieren, als we niet praktisch uitdrukking geven aan de hoop die in ons is? Daar 
gaat het om in deze bezinningstijd op weg naar kerst. Om de hoop die in ons is. Om onze 
hoop gesteld te hebben op Hij die komt in de naam des Heren. Advent heeft te maken met 
God die niet opgeeft, die de mens niet overlaat aan zijn lot. God wil met ons samenleven en 
zoekt onze nabijheid. Hij wil geen vreemdeling voor ons zijn of blijven. En daarom wil die 
God onder ons wonen. We mogen blij zijn dat God in een tastbaar mens tot ons gekomen 
is. Hij is tot ons gekomen, niet voor een bepaalde groep, maar voor iedereen: de schare, de 
tollenaars, degenen die in krijgsdienst zitten, doven, blinden, kreupelen, melaatsen, armen, 
gevangenen, doden. Hij wil heil brengen voor alle mensen.
We zullen onszelf wel eens de vraag stellen wat we zien of merken van die mens geworden 
zoon van God in onze wereld. Wat kunnen wij verwachten van die Messias, die mens ge-
worden zoon van God? Hij probeert ons de weg te tonen hoe we altijd opnieuw mens leren 
worden aan elkaar en voor elkaar. Medeleven, samenzijn, liefde geven, gelukkig zijn. Dat is 
niet zo voor de hand liggend als we denken. We merken hoe bevrijdend het kan zijn als we 
elkaar steunen, moed inspreken, het vlammetje van de hoop bij elkaar aanwakkeren. God laat 
ons niet alleen. Hij is in Christus met ons begaan, blijft in ons vizier als de komende, begaan 
met mens en wereld, ook met u!
De advent zet ons op weg naar Kerstmis, naar het feest met de God die ons verblijdt, die onze 
leegheid verdrijft, die ons oproept tot een ander en beter samenleven, ver weg van eenzaam-
heid, verdriet en dood.
Ik wens u een gezegende voorbereiding op het kerstfeest toe!

Pastoor Leen Wijker

SINT VITUS
Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum December 2013 | Januari 2014

MENS LEREN WORDEN AAN EN 
VOOR ELKAAR

KINDERKERKCAFÉ ???

ZIE PAG. 3

VERLICHTING IN 
DE KERK

Eerder heeft u hier iets kunnen lezen over de 
verlichting in onze kerk. Het ging toen over 
de gloeilampen in de vier grote armaturen, 
die we door spaarlampen hebben vervangen. 
Daarmee wordt nu behoorlijk bespaard op 
het stroomverbruik.
Nu zijn de kaarsgloeilampjes in de acht ko-
peren kronen aan de beurt. Na wat research 
hebben we een heel mooi LED-kaarslampje 
gevonden, wat net zulk mooi warm licht 
geeft als de oude gloeilampjes. Wanneer u 
dit leest zullen de nieuwe kaarslampjes mo-
gelijk al in gebruik zijn, anders kan dat elk 
moment zo zijn. In elk geval moeten ze ‘in 
de donkere dagen voor kerst’ hun licht laten 
schijnen.
Het stroomverbruik van de acht koperen 
kronen in de kerk gaat hiermee van 1440 
Watt naar ongeveer 144 Watt! Dat scheelt 
dus wederom een slok op een borrel. Daarbij 
komen er ook nog nieuwe kaarslampjes in 
de portalen. De LED-lampjes gaan ongeveer 
tien jaar mee, de oude lampjes waren niet 
aan te slepen.
Deze actie is mogelijk gemaakt door de 
sponsoring van een van onze betrokken pa-
rochianen. Hier zijn we heel blij mee. Har-
telijk dank!

Hans Jans
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Zieken
Frits Woudsma is op zijn fiets aangereden 
door een vrachtauto. Hij heeft last van nek-
problemen en het herstel gaat langzaam. 
We wensen hem sterkte toe.

Pastoorswissel
Zoals al eerder is vermeld,vindt er een pas-
toorswissel plaats. Op 9 februari aanstaan-
de zal pastoor Leen Wijker afscheid nemen 
van de parochie Hilversum. Eind februari 
zal de nieuwe pastoor, deken drs. Wietse 
van der Velde, de pastorie gaan bewonen en 
begin maart neemt hij het pastorale werk in 
Hilversum op zich.

WEL & WEE
Kinderkerstnacht
Het is een traditie geworden dat er twee 
kinderkerstnachten gevierd worden. De 
eerste viering (aanvang 17.00 uur) is 
voor kinderen tot en met zeven jaar en 
de tweede (aanvang 19.00 uur) voor kin-
deren vanaf acht jaar. In de eerste kinder-
kerstnacht zal een poppenkast-kerstspel 
gespeeld worden. In de tweede viering 
ontmoeten we de meetellers en zijn we al-
lemaal gast in Grand Hotel Vijf Sterren, 
vanwege de volkstelling! 

BIJZONDERE VIERINGEN

Kerstvieringen
De kerstnachtmis begint om 21.45 uur 
met samenzang en daarna volgt om 22.00 
uur de feestelijke eucharistieviering. De 
aanvang van de viering op eerste kerstdag 
is 10.30 uur.

Oud- en nieuwjaar
Als afronding van het jaar 2013 begint 
op 31 december om 17.00 uur een dank-
dienst. De volgende ochtend (1 januari 
2014, 10.30 uur) vieren we in de eucha-
ristieviering de naamgeving en besnijde-
nis van onze Heer Jezus Christus.

Uitnodiging voor eerste kerstdag
Vorig jaar heeft pastoor Leen Wijker met hulp van parochianen op de eerste kerstdag een 
feestelijke lunch voor alleengaanden  georganiseerd. Ook dit jaar worden alleengaanden uit-
genodigd voor de kerstlunch op 25 december. U bent van harte welkom vanaf 12.15 uur. 
Deze middag wordt tegen 15.30 uur afgerond. Mocht u hieraan willen deelnemen, dan kunt 
u zich voor 15 december bij pastoor Wijker opgeven. 

GELUIDS-

Zoals u misschien heeft opgemerkt, gebruikt 
de pastoor een andere microfoon. Geen das-
speld microfoon meer, maar een zogenaamde 
‘headset’. De geluidsinstallatie moest aange-
past worden, omdat de frequenties waarvan 
wij gebruik maakten, zijn verkocht. Dat be-
tekent dat er veel ruis en storing langskwam. 
Hopelijk kan iedereen dankzij de aangepaste 
geluidsinstallatie en de nieuwe microfoons 
de voorganger weer goed verstaan!

ACTIVITEITEN

Festival of Nine Lessons and Carols
Het Festival of Nine Lessons and Carols is een jaarlijks terugkerende dienst in onze parochie. 
Negen Bijbellezingen staan centraal met als hoogtepunt de lezing uit het Johannesevangelie, 
waarin beschreven wordt hoe God onder mensen wil wonen. De lezingen worden afgewis-
seld met advents- en kerstliederen. Naast de bekende titels zoals ‘Once in Royal David’s city’ 
en ‘Hark, the herald angels sing’ zijn er in de loop der jaren nieuwe liederen gecomponeerd 
en bewerkt. Hierdoor is elk jaar een nieuw programma samen te stellen. Deze dienst vindt 
plaats op vrijdag 20 december, om 20.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom het ‘festival’ bij 
te wonen. 

INSTALLATIE 

Een cursus voor dwarsliggers
Laat los, geef op, laat gaan. Er zijn veel mensen geweest die dat 
hebben bezongen in verschillende toonaarden. Krachtige persoon-
lijkheden, die zich hebben overgegeven aan iets wat groter is dan zij 
zelf. Het zijn dwarsliggers, die in naam van God hun tijdgenoten 
ergeren, vooral de machtigen en braven onder hen. Maar hun stem-
men zijn zo authentiek, dat ze tallozen inspireren. Er zijn grote 
verschillen tussen de dwarsliggers uit het heden en verleden, maar 
opmerkelijk zijn hun overeenkomsten. Wie dat wil kan meekijken 
naar de intensiteit van hun ontmoeting met God, het vuur in hun 
leven en werk, en proberen te delen in hun ervaring een kracht te 
krijgen die niet een eigen verdienste is. In drie avonden gaat karme-
liet Nico Hollander samen met de deelnemers proberen te ontdek-
ken of er in ons ook zo’n dwarsligger kan schuilen. Deze avonden 
bieden ruimte aan het uiten van eigen voelen en beleven van geloof. 

Er wordt begonnen met een korte beschrijving van het levensver-
haal van een van de dwarsliggers, gevolgd door het aandachtig lezen 
en verwerken van een tekst om vervolgens een brug te slaan naar de 
eigen beleving. In deze serie bespreken we de dwarsliggers Henri 
Nouwen (1932-1996), Etty Hillesum (1914-1943) en Dag Ham-
marskjöld ( 1905-1961). 
Deze cursus is een initiatief van de pastores Bert van Wilgenburg 
(rooms-katholieke parochie Onze lieve Vrouwe) en Leen Wijker. 
 
Data: 6 januari, 22 januari en 3 februari.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie:  Dagkapel van de parochie Onze lieve Vrouwe, 
Naarderstraat 106. 
Inleider: Nico Hollander.
U kunt zich voor deze avonden opgeven bij pastoor Leen Wijker.

Driekoningen
Het hoogfeest van de Openbaring van 
onze Heer Jezus Christus aan de volken, 
ook wel Driekoningen genoemd, vieren 
we op zondag 5 januari. In deze vie-
ring wordt ook aandacht besteed aan de 
vrouwenvereniging Priscilla die zich als 
vereniging per 1 januari 2014 heeft op-
geheven. Aansluitend is in De Akker de 
nieuwjaarsontmoeting van onze parochie.

Oecumenische viering
Met als thema: Is Christus verdeeld? zal 
de viering in de gebedsweek voor de een-
heid van de kerken 2014 plaats vinden 
in ons kerkgebouw op zondag 26 januari 
om 10.00 uur. Ds. Jurjen Zeilstra (pro-
testantse wijkgemeente Regenboogkerk) 
houdt de overweging, diaken Bert van 
Wilgenburg (rooms-katholieke parochie 
Onze Lieve Vrouwe) leidt het kinderge-
sprek en pastoor Leen Wijker is verant-
woordelijk voor de liturgie. We hopen 
dat veel parochianen hierbij aanwezig 
zullen zijn.

Dit jaar doen we het eens heel anders! In 
aanloop naar kerst geen gewone diensten. 
Nee, dit jaar vier zondagen lang de kans 
om het kinderkerkcafé te bezoeken! 
Het kinderkerkcafé begint zondag 1 de-
cember gelijk om 10.00 uur. Dus niet 
eerst met je ouders mee naar de kerk! 
Dan mis je het serveren van de drankjes 
en de kans om even bij te praten met de 
anderen. Eten mag natuurlijk ook niet 
ontbreken en daarom zullen we één of 
twee bezoekers vragen om wat lekkers 
mee te nemen. Zelf gebakken cake, fruit, 
pannenkoeken, komkommer of een com-
pleet Engels ontbijt met bloedworst. Al-
les mag; als je het maar wil delen! In een 

site komen te staan. 
Het kinderkerkcafé is er voor iedereen 
van 7-15 jaar, waarbij er (zoals in elk 
café) vanzelf groepjes zullen ontstaan. De 
jongsten zullen waarschijnlijk snel ver-
dwijnen richting knutselbar. De ouderen 
verwacht ik te vinden op de loungebank 
(als die er zouden zijn...) Trouwens; het 
leukste van een café is dat je (nieuwe) 
mensen leert kennen en dat het er gezellig 
druk is. Dus....je begrijpt het al, iedereen 
is welkom. 
We horen graag of je komt in verband 
met het verdelen van de lekkernijen; 
mail naar Nienke036@me.com of jutta@
okkn.nl. Maar je mag ook gewoon op het 
laatste moment binnenstappen. 
De allerkleinsten (0-6 jaar) bezoeken tij-
dens de adventsperiode de kinderkerk-
kantine. Daar hopen we ook op bezoekers 
die wat te eten meenemen. Dan zullen wij 
zorgen voor wat lekkers te drinken. En 
uiteraard gaan we daar ook aan de slag 
met kerst; verhaal, film, knutselen en zin-
gen. Hartstikke gezellig! 

Kinderkerstnacht 2013
Ook dit jaar hebben we weer twee kin-
derkerstnachtvieringen. Het kerkplein 
zal weer ouderwets gezellig zijn, met een 
prachtige kerstboom en genoeg te zien en 
te beleven. De eerste viering begint om 

17.00 uur is voor de allerjongsten tot 
ongeveer zes jaar. In deze dienst staat het 
traditionele kerstverhaal centraal. Maar 
ook dit jaar hebben we weer een leuke 
manier gevonden om het verhaal te ver-
tellen en uit te leggen waarom we elk jaar 
weer met z’n allen kerst vieren. Ouders; 
zorg dat de eventuele leesbril mee is en 
handschoenen uit zijn. Jullie hulp zal 
wellicht nog nodig zijn...
De tweede dienst die om 19.00 uur van 
start gaat is voor de kinderen van onge-
veer 6-11 jaar. Met z’n allen kerst vieren. 
Geen mooier begin dan met elkaar zingen 
in een mooie kerk met kaarsjes en natuur-
lijk luisteren naar het kerstverhaal. Maar 
dat verhaal zal deze keer wel net even an-
ders gaan dan je gewend bent...
Iedereen is van harte welkom!

ADVENT 2013: KINDERKERKCAFÉ!

café kom je vaak in gesprek met andere 
mensen. Wij hopelijk ook. Naar aanlei-
ding van bijvoorbeeld een verhaal of een 
filmfragment bespreken we een thema 
rond kerst. Elke zondag een ander. Welk 
thema we hebben zal op de parochieweb-
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DAG FEEST BIJZONDERHEDEN
OPEN KERK

(ZA. VOORAF)
ORGANIST VOORG. KOSTER MISDIENAARS DEURWACHT AFKOND. KK GROOT KK KLEIN KOFFIE

 1 jan Nieuwjaar Gerard Wijker Belinda Belinda en/of Antonie Hans Henny Timo, Monique

 5 jan Driekoningen Benne Bart K. Wijker Goos Mieke, Amara, Daan Margreet Yvonne Alice Judith J.Tabak, Piet

12 jan 1 Epifanie Chris Jan H. Wijker Antonie Lisa, Luuk Belinda Margreet Yvonne Yonne/Amara Jutta, Marijke

19 jan 2 Epifanie Bart/Anita Gerard Wijker Marijke Jesse, Daan Dio Erik Nienke Annemarie Gery, Karen

26 jan 3 Epifanie Oec. Viering Rita Bart K. Wijker/Zeilstra/Wilgenburg Belinda Marijn, Amara Henny Inge Annemarie Jutta J.Tabak, Erik

 2 febr Maria Lichtmis kaarsenwijding Antonie Gerard Wijker Goos Mieke, Luuk, Jesse, (Job?) Rita Henny Jutta Lisa Janneke, Corry

 9 febr 5 Epifanie afscheid pastoor Wijker Bart/Anita Bart K. Wijker Antonie Bart, Amara, (Yonne?) Martien C. Yvonne Alice Judith J.Tabak, Annemarie

16 febr 6 Epifanie Inge Bart S. ? Marijke Jesse, Daan Hans Margreet Yvonne Yonne/Amara Erik, Gerard S.

23 febr 7 Epifanie Dio Gerard ? Belinda Luuk, Susanne Margreet Erik Jutta Dominga Piet, Gery

 2 mrt 8 Epifanie Benne Jan H. ? Goos Mieke, Daan, (Job?) Belinda Inge Annemarie Herman Janneke, Corry

 5 mrt Aswoensdag Aswijding Bart K. ? Antonie Belinda, Gerard S. Dio Henny

 9 mrt 1 Veertigdagentijd Antonie Gerard ? Antonie Amara, Jesse Henny Yvonne Rachel Jo Timo, Monique

16 mrt 2 Veertigdagentijd Rita Bart K. ? Marijke Daan, Lisa Martien C. Margreet Dominga Susanne Piet, Marijke

23 mrt 3 Veertigdagentijd Inge Gerard ? Belinda Luuk, Marijn Rita Erik Nienke Ingrid Erik, Annemarie

30 mrt 4 Veertigdagentijd Bart/Anita Jan H. ? Goos Jesse, Susanne Hans Inge Yvonne Judith Gery, Marijke

06 Apr 5 Veertigdagentijd Dio Bart S. ? Antonie Daan, Bart Margreet Henny Alice Herman Karen, Jutta

13 Apr Palmzondag Benne Bart K. vd Velde Marijke Mieke, Luuk, Amara, (Job?) Belinda Yvonne Jutta Susanne Annemarie, Gerard S.

17 Apr Witte Donderdag Gerard vd Velde Belinda Mieke, Jesse Dio Margreet

18 Apr Goede Vrijdag kruisverering vd Velde Goos Belinda, Gerard S. Henny Erik

19 apr Kinderpaasnacht 19.30u. Antonie vd Velde Allen Inge Piet

19 apr Paaswake 22.00u. Jan H. (orgel) 
Bart K. (dirigent) vd Velde Allen Mieke, Amara, Jesse, Luuk Martien C., Rita Henny Piet, Jutta

20 Apr Eerste paasdag Gerard vd Velde Antonie Daan, Marijn, Susanne Hans Yvonne Annemarie Judith Gery, Erik

27 Apr 2 Pasen Chris Jan H. ? Marijke Mieke, Jesse Margreet Erik Lisa Amara/Yonne Piet, Karen

04 May 3 Pasen Rita Gerard ? Belinda Luuk, Bart Dio Margreet Rachel Herman Annemarie, Marijke

11 May 4 Pasen Inge Jan H. ? Goos Amara, Daan Belinda Inge Dominga Jo Timo, Monique

18 May 5 Pasen Bart/Anita Bart S. ? Antonie Mieke, Marijn Henny Yvonne Nienke Judith Janneke, Corry

25 May 6 Pasen Dio Jan H. ? Belinda Luuk, Jesse Martien C. Margreet Yvonne Ingrid Annemarie, Marijke

29 May Hemelvaart Bart K. ? Marijke Belinda, Gerard S. Rita Henny Karen, Erik

01 Jun 7 Pasen Benne Jan H. ? Goos Mieke, Luuk Hans Erik Jutta Amara/Yonne Piet, Annemarie

08 Jun Pinksteren Antonie Gerard vd Velde Antonie Amara, Jesse, (Yonne?) Margreet Inge Alice Judith Gery, Erik

15 Jun H. Drie-eenheid Inge Bart K. ? Marijke Lisa, Susanne Belinda Henny Yvonne Hank Karen, Jutta, Gerard S.

22 Jun 2 Pinksteren (7 in de 
reeks) Rita Gerard ? Belinda Daan, Luuk Dio Yvonne Nienke Dominga Janneke, Corry

29 Jun Petrus en Paulus Bart/Anita Bart S. ? Goos Mieke, Bart Henny Margreet Annemarie Susanne Gery, Marijke

06 Jul Dio Antonie Martien C. Erik x Timo, Monique

Voor op de koelkast... okk st. Vitus - rooster Van Vieringen en inzet t/m 06-07-2014 Voor op de koelkast...
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DE SCHEPPING ALS EEN NIEUWBOUWHUIS

IMPRESSIE VAN DE NAJAARSGEMEENTEVERGADERING
Zeventien personen bogen zich over de 
agendapunten van de gemeentevergadering 
op 6 november jl. Na de opening volgden 
de mededelingen. Het Internationaal Oud-
Katholieken Congres 2014, waarop ook het 
125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht 
wordt gevierd, zal van 18 - 21 september 
2014 in Utrecht worden gehouden. Een bij-
zondere gelegenheid om in de gemeenschap 
van geloofsgenoten uit verschillende landen 
te kunnen delen. Begin 2014 zullen we in de 
parochie de brochure Sta op en ga! bespre-
ken. De brochure ligt al in het portaal van 
de kerk en is ook digitaal in te zien op www.
okcongres2014.com.
Op zondag 9 februari 2014 neemt pastoor 
Leen Wijker afscheid van de parochie Hilver-
sum. Wanneer pastoor Wietse van der Velde 
zijn intrede doet, is nog niet bekend. Ver-

FEEST VOOR OOG, OOR EN HART
Het Malvern College Chamber Choir heeft op zondag 20 oktober een bijzonder concert 
in onze kerk gegeven. Zij waren hier niet voor het eerst, want ook in 2009 heeft het koor, 
door bemiddeling van Ingeborg en Hennie Hendriks, een optreden verzorgd. Het koor 
wordt gevormd door leerlingen van de gelijknamige school in de West Midlands van 
Engeland. Zij treedt regelmatig op tijdens kerkdiensten en geeft ook concerten buiten 
de kerk. Het concert in onze kerk maakte deel uit van de laatste toer door Europa onder 
leiding van Iain Sloan. Deze dirigent heeft het Malvern College Chamber Choir jaren-
lang geleid en gaat binnenkort met pensioen. Het koor zong prachtige koormuziek, van 
Purcell tot musical. Daarnaast brachten enkele koorleden een prachtige solo ten gehore. 
Met een teder gezongen “The Lord bless you and keep you” van Rutter kwam er een ein-
de aan dit concert. Het was een feest voor het oor, het oog en het hart. Na afloop van het 
concert was er een collecte, waarvan de opbrengst is bestemd voor Hospice Care Kenya. 
Het Malvern College ondersteunt al vele jaren deze organisatie van hospices in Kenya, 
die zich met name richt op de allerarmsten. Het geld dat het koor inzamelt wordt onder 
andere gebruikt voor de opleiding van medisch personeel en voor medicijnen. Bedragen 
die voor ons relatief klein zijn kunnen daar een groot verschil maken. Gwyn Sloan, de 
vrouw van de dirigent, heeft ons hier halverwege het concert op een hartverwarmende 
wijze deelgenoot van gemaakt, terzijde gestaan door onze tolk Ingeborg Hendriks. De 
uitgangscollecte was dan ook bestemd voor dit goede doel. Daarnaast heeft het kerkbe-
stuur een stewardship ter beschikking gesteld, zodat Malvern College een extra bedrag 
van € 300 aan Hospice Care Kenya kan doneren. Meer informatie kunt u lezen op http://
www.hospicecarekenya.com/.

De kerkbestuursvergadering op dinsdag 5 
november begon een half uur eerder dan ge-
bruikelijk. Op de agenda van die avond ston-
den namelijk twee punten waarvoor ruim tijd 
was ingeroosterd: financiën en Synode. ‘Altijd 
weer dat geld!’ verzuchtte laatst een parochi-
aan. Inderdaad zijn er genoeg andere onder-
werpen te noemen waar je hart meer naar uit 
gaat. Maar toch, ook in de kerk speelt geld 
een rol, hebben we te maken met inkomsten 
en uitgaven, verantwoordelijkheden voor nu 
en de toekomst. De nog lopende begroting 
voor 2013 moet in de gaten worden gehou-
den, de begroting voor 2014 wordt opgezet. 
Januari is de kerkbalansmaand: hoe pakken 
we dat aan? Aanvragen van organisaties voor 
financiële ondersteuning: kunnen/willen we 
erop ingaan? Hoe beheren we ons vermogen? 
In deze soms ook complexe materie wordt het 
kerkbestuur terzijde gestaan door een financi-
ele commissie bestaande uit deskundige paro-
chianen en waar nodig laten we ons informe-
ren door derden. Zo was op de vergadering in 
november duurzaam beleggen een onderwerp 
waarover we werden voorgelicht.
De agenda van de komende Synode werd sa-
men met de synodaal besproken. De beleids-
nota, de vraag naar het prolongeren van de 
aanstelling van de jongerenpastoor, inhoude-
lijke kwesties als kerk als rituele service instel-
ling, het gaat ook ons aan. Andere punten op 
de agenda waren het noteren van 9 februari 
2014 als datum waarop pastoor Leen Wijker 
afscheid neemt van onze parochie en het be-
noemen van Bart Sonnenschein als tweede sy-
nodaal. Op de ontvangen aanvraag voor een 
stewardship voor een hospice in Kenya (een 
project van het Malvern College Choir dat 
onlangs in onze kerk een concert verzorgde) 
is positief gereageerd. En als vast onderdeel 
van alle vergaderingen hebben we terugge-
blikt op vieringen (Allerheiligen/Allerzielen: 
hoe beviel geen preek maar muziek?) en ac-
tiviteiten van de afgelopen tijd en gekeken of 
de voorbereiding van komende vieringen en 
activiteiten goed lopen. Dat de organisatie 
van drie avonden Dwarsliggers doorgaat (zie 
bericht elders in de Vitus) was goed nieuws. 
Half november was een extra kerkbestuurs-
vergadering belegd om wat vaart te kunnen 
zetten achter diverse actiepunten. De decem-
bervergadering werd gehouden op 26 novem-
ber. Daarover meer in een volgende Vitus.

VANUIT HET 
KERKBESTUUR

PAROCHIEGIDS
De Parochiegids is bijgewerkt en staat op het beveiligde deel van onze website. Deze is 
te vinden door in te loggen op de website en in het zoekvenster Parochiegids te typen. 
Heeft u nog geen login, dan kan deze op de website worden aangevraagd. Kunt u geen 
gebruik maken van internet, dan is het mogelijk een papieren versie aan te vragen bij 
Marc de Groot. Bij hem kunt u ook uw aanvullingen, wijzigingen en foto’s voor de gids 
kwijt. Dat mag ook digitaal via vitus@marcdegroot.tv.

der werd nog gemeld dat Bart Sonnenschein 
als onze tweede synodaal in de Synode zal 
meedenken en -praten en dat het missionair 
onderzoek naar wat onze parochie voor Hil-
versum zou kunnen betekenen, gaande is. 
Synodaal Jillis praatte de aanwezigen bij over 
de agenda van de komende Synode. 
Diaconaat is een onderwerp waar het kerk-
bestuur met de parochie over wil nadenken. 
Een aantal parochianen gaat zich bezighou-
den met het onderwerp en komt terug bij 
de parochie met meer concrete informatie 
en voorstellen als een volgende stap. Wie 
belangstelling heeft om ook daarin mee te 
denken wordt gevraagd om contact op te 
nemen met Yvonne Hoek of Inge van Maa-
ren.
Bart Sonnenschein diende een voorstel in 
voor de Synode: ‘De synode vraagt het col-

legiaal bestuur een commissie in te stellen 
die criteria opstelt waaraan bijdragen ter 
vernieuwing dienen te voldoen alsmede cri-
teria op welke wijze bijdragen ter vernieu-
wing dienen te worden gepresenteerd. Deze 
commissie doet dit niet alleen om wat van 
alle eeuwen is te behouden, maar ook om 
de kerk aan te moedigen tot bijdragen ter 
vernieuwing.’ Over dit voorstel is op de ge-
meentevergadering gesproken en gestemd: 
met acht stemmen voor (waaronder een ad-
viserende stem van een gastlid), zes tegen en 
drie blanco stemmen is aangenomen dat de 
parochie Hilversum dit voorstel indient voor 
de Synode 2014.
Tot zover deze impressie. De èchte verslag-
geving staat natuurlijk genoteerd in de notu-
len die de secretaris van het kerkbestuur zal 
doorsturen.

Het thema van Lering en Vermaak in no-
vember was ‘de Schepping’. Twee nieuwe 
Lering en Vermakers waren er voor de eerste 
keer bij: Anna en Anna. De middag begon 
met een spel over de verschillende dingen 
die God gemaakt heeft. Ook hebben we het 
gehad over lievelingsdieren van de kinderen: 
dolfijnen, zeehonden, paarden en het stoere 
jachtluipaard. Om kennis te maken met wat 

groeit hebben de kinderen een potje prachtig 
versierd om hier later tuinkers in te zaaien. 
Met pastoor Leen zagen de kinderen een 
mooie film. De schepping werd hierin ver-
geleken met een nieuwbouwhuis. Waarmee 
zou jij beginnen als je zo’n huis in moet rich-
ten? Je hebt licht nodig om alles goed te kun-
nen zien en daarna ga je behangen of schil-
deren, anders is het ook maar zo kaal! Toch 

is een huis of kamer niet veel waard zonder 
persoonlijke dingen, bijvoorbeeld foto’s of 
posters. De kinderen hebben ook samen het 
scheppingsverhaal gelezen en hierover ge-
sproken. In een quiz streden de jongens te-
gen de meiden om een wel heel lekkere prijs: 
speculaasjes! De jongens wonnen, maar ja... 
zij hadden ook wel heel veel mazzel met een 
pastoor in hun team, vonden de meiden! 
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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 eucharistie- 
viering. Toegang via de zijdeur van de kerk.

Vieringen:
24 dec. 17.00 uur  Kinderkerstnacht (tot 8 
jaar)
24 dec. 19.00 uur  Kinderkerstnacht (vanaf 
8 jaar)
24 dec. 21.45 uur  Samenzang
24 dec. 22.00 uur  Kerstnachtmis
25 dec. 10.30 uur  Eerste kerstdag
31 dec. 17.00 uur  Dankdienst
01 jan.  10.30 uur  Eucharistieviering
26 jan.  10.00 uur  Oecumenische viering

Extra collecte:
December: diaconaal werk in de parochie 
Hilversum
Januari: oecumene.

COLOFON

14 dec.  15.00  Lezing Dr.Rowan Williams, Ste Gertrudis, Utrecht
  16.30  Vesper in de kathedraal
15 dec.  11.30  Catechese 11+
17 dec.   19.45  Kerststukjes maken
20 dec.  20.00  Festival of Nine Lessons and Carols
22 dec.  11.45  Preekbestek
23 dec.  13.30  Bloemschikken kerst
24 dec.    Kerstkerkplein
05 jan.  16.00  Nieuwjaarsontmoeting Aartsbisdom Utrecht
06 jan.  19.30  Dwarsliggers
07 jan.  20.00  Kerkbestuur
11 jan.  19.30  Klaverjassen en proponeren
13 jan.  14.00  Bezoekersgroep
16 jan.  14.30  OKSC
19 jan.  11.30  Catechese 11+
22 jan.  19.30  Dwarsliggers
  20.00  Denken in de Driehoek 
23 jan.  20.00  Bijeenkomst Almere
03 feb.  19.30  Dwarsliggers
04 feb.  20.00  Kerkbestuur
7-9 feb    Catecheseweekend  voor jongeren 11-17 jaar

AGENDAVIERINGEN

AFSCHEID VAN PRISCILLA
Op gepaste wijze afscheid werd op dinsdag 29 oktober afscheid genomen van Priscilla, de 
vrouwenvereniging die sinds 1955 in Hilversum actief was. In De Akker werd genoten 
van een maaltijd. Erik Molenaar en Bart Sonnenschein lieten in een muzikaal intermezzo 
een romantisch liefdeslied horen, waarin de naam Priscilla veelvuldig te horen was. Voor-
zitster Corry Giskes vertelde over het ontstaan van de vereniging, hoe vrouwen in al die 
jaren hebben bijgedragen aan de parochie door bijvoorbeeld in 1958 na de brand nieuwe 
kussentjes te maken en hoe Priscilla in de latere jaren vooral aandacht had voor de senio-
ren van de parochie. De geschiedenis werd geïllustreerd met foto’s uit al die jaren. Na de 
traditionele verloting volgde een rechtszaak tegen het driekoppige bestuur van Priscilla. 
De aanklachten waren niet mis. Zo vonden vegetariërs spekjes in hun boerenkool tijdens 
de stamppotfuif en worden mannen geweerd, maar de rechter oordeelde mild en sprak 
vooral woorden van dank aan Priscilla uit. Dankbaarheid uitte ook Kees Giskes in een 
mooie toespraak. Met een dankwoord van Corry en het samen zingen van ‘Dit is het 
einde...’ werd de avond  en 58 jaar geschiedenis afgesloten.  

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 januari, 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 
vervoer? Neem dan contact op met An-
tonie van Aartsen (tel: 035 6859810). 
Website
www.stvitus.nl


