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SINT VITUS

DE AARDE GEEFT HAAR GEWAS – NOU, EN?
Gedachten bij de oogstdienst
In onze parochie hoor ik tegengestelde 
geluiden als het gaat over het wel of niet 
vieren van een oogstdienst. Dat is eigen-
lijk ook wel begrijpelijk. Geen van onze 
parochianen is nog werkzaam als boer, 
een enkeling heeft in zijn of haar tuintje 
een plekje waar die misschien een paar 
tomaten of komkommers kweekt (toch 
lekkerder dan uit de supermarkt), maar 
ons dagelijks voedsel komt uit de winkel 
en we hebben – ondanks de crisis - genoeg 
geld om dat te kopen. Wij zijn de band 
met de natuur eigenlijk kwijt geraakt en 
door de welvaart waarin we mogen leven 
ook het begrip van dankbaarheid. 
Maar op heel wat plekken op de aarde 

voedsel brengt. Op de vuilnisbelten van 
Manilla wordt gezocht naar de resten van 
voedsel dat andere mensen hebben weg-
gegooid. In nog heel wat sloppenwijken 
van miljoenensteden in de derde wereld 
gaan jongeren en ouderen met een kna-
gende maag naar bed. Dagelijks brood is 
niet doodgewoon.
Daarom is er toch besloten om ook dit 
jaar weer een oogstdienst te houden. Wij 
willen God dank zeggen voor het werk 
van onze handen dat ons in staat stelt om 
voedsel te kopen; wij willen God dank 
zeggen voor het voedsel dat wij uit zijn 
milde hand mogen ontvangen (zo zegt 
het een traditioneel tafelgebed in onze 
oud-katholieke traditie). 
De oogstdienst vindt plaats op zondag 5 
oktober. Een dag eerder viert de kerk op 
4 oktober geen dierendag, maar het feest 
van de H. Franciscus van Assisi. Deze 
dertiende eeuwse heilige liep verwonderd 
door de natuur en dankte God voor heel 
zijn schepping, voor al wat leeft. In Fran-
ciscus voetspoor willen ook wij dat die 
zondag doen.
De gaven van de aarde, ze roepen ons op 
om op te zien tot de gever van alle goeds. 
Zij roepen ons op om te begrijpen, te 
zien: het zijn gaven om niet. Zij worden 
ons gegeven als geschenk en tegelijker-
tijd als opdracht. Niet om op te potten. 
Maar om uit te delen. Mee te delen aan de 

zuster en broeder die niets heeft. Dat zou 
vanzelfsprekend moeten zijn voor mensen 
die weten dat ze zijn geschapen naar Gods 
beeld en gelijkenis, dat zij broeders en 
zusters zijn van Jezus Christus. 
Concreet vertaald? Dat zal uiteindelijk 
ieder van ons zelf moeten doen. Maar 
voor een mens, die leeft uit de trouw en 
de liefde van God, een mens die met open 
ogen en open oren door de wereld gaat, 
zal dat niet moeilijk zijn.

is het dagelijks brood niet gewoon, daar 
staan mensen de hele dag stil bij de vraag 
hoe die dag voor zichzelf en de mensen 
voor wie ze zorg dragen voldoende brood 
of rijst of mais te vinden. In vluchtelin-
genkampen wordt met spanning gewacht 
of de internationale hulp vandaag weer 

Schepper aller dingen, 
al wat wij ontvingen, 
al wat vrucht werd op het land 
is een gave van uw hand.
(OKG 783, 2)

Wietse van der Velde, pastoor

1889 - 2014 125 jaar Sint Vitus 
aan het Melkpad
Op 23 november, de zondag van 
kerkwijding, vieren we het jubileum 
van ons kerkgebouw in de eucharis-
tieviering waarin onze aartsbisschop 
Joris Vercammen zal voorgaan. De 
aanvangstijd is 14.30 uur. In het 
parochieblad van november volgt 
meer over het jubileum.
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UIT DE PAROCHIE
Het nieuwe kerkseizoen is volop van 
start gegaan. Op de laatste augustus-
zondag vierden we de startzondag. Oude 
kerkmeesters – Henny Plomp en Mario 
Treffers – werden uitgezwaaid, nieuwe 
bestuursleden – Maghalie Treffers-Haas en 
Benne Holwerda – werden verwelkomd. 
Job Holwerda kreeg de zegen mee bij zijn 
overgang naar de middelbare school. 
Ons – nu bijna geheel – gerestaureerde 
orgel deed zijn soms donderende klanken 
horen (als de restauratie en uitbreiding 

geheel zijn voltooid, zal dat worden gemar-
keerd in een viering en ongetwijfeld ook 
met extra orgelconcerten). In De Akker 
en de pastorietuin aten en dronken wij 
samen. We deden een quiz; uw kennis van 
de kerkgeschiedenis was daarbij opvallend! 
Uw wensen en gedachten met betrekking 
tot onze parochiegemeenschap schreef u 
in luciferdoosjes en plakte die als stenen 
rondom een afbeelding van onze kerk. Dat 
laatste was een opmaat naar de viering van 
het 125 jarig bestaan van onze Sint Vitus 
aan het Melkpad. Ik hoop dat het goede 
weer dat we tijdens onze activiteiten die 

dag hadden een voorteken is van een goed 
jaar. De grote inzet van de voorbereidings-
groep en de algemene goede stemming op 
de startzondag geven mij daarvoor alle ver-

trouwen.
Ondertussen zijn allerlei activiteiten op het 
gebied van catechese, vorming en gemeen-
teopbouw weer gaande. Het is daarbij wel 
een beetje vreemd, dat terwijl het nog 
nazomer is, de voorbereidingsgroepen voor 
de vieringen rondom Kerstmis al van start 
gegaan zijn. Maar ja, dat is in Hilversum 
dan ook al enige jaren een hele happening.

De voorbereidingen voor 125 jaar kerk-
gebouw beginnen ook al aardig in de 

steigers te staan. Dat 
kerk en pastorie van-
wege een schilderbeurt 
letterlijk in de steigers 
staan, is toeval, maar 
wel mooi meegenomen. 
Van de geplande acti-
viteiten (kerkdiensten, 
een tentoonstelling, 
muzikale evenementen, 
een symposium over de 
toekomst van geloof en 
kerk in Hilversum etc.) 
hoort u spoedig. Noteert 
u al maar wel vast de 

start van dit alles met 
een feestelijke vie-
ring van kerkwijding 
op 23 november om 
14.30 uur (!), waarin 
de aartsbisschop van 
Utrecht zal voorgaan.

Eind september 
stond in de lande-
lijke kerk en voor 
velen in onze paro-
chie in het teken van 
het Internationaal 

Oud-Katholieken Congres en 
de viering van 125 jaar Unie 
van Utrecht. Hopelijk zal het 
enthousiasme dat zoveel vrijwil-
ligers in het welslagen van het 
congres hebben gestoken en het 
overweldigende aantal deelne-
mers daaraan een stimulerende 
uitstraling hebben op leven en 
werk in de parochies. 

Terwijl velen van een al of niet 
zonnige vakantie genoten, 
werden anderen geconfronteerd 
met ziekte en zorgen. 

Hilversum en ook andere plaatsen in het 
Gooi waren al midden juli geconfronteerd 
met de gewelddadige dood die plaatsge-
noten door het neerschieten van de MH17 

heeft getroffen. De herdenkingsbijeen-
komst op zondag 17 augustus in Hilversum 
was indrukwekkend. Het viel mij daarbij 
op dat er tijdens de bijeenkomst in de Sint 
Vitus aan de Emmastraat - mede door de 
ruimte waarin het plaatsvond – een mooie 
symbiose van vormen van rouwverwerking 
ontstond. Christelijk/religieuze symboliek 
ging samen met uitdrukkingsvormen van 
verdriet en bij elkaar horen van mensen 
die geen band hebben met de christelijke 
traditie. Goed om te ervaren dat dat kan 
en mensen kan helpen om verdriet, onze-
kerheid en hoop voor de toekomst vorm te 
geven.

Vanuit Delfgauw ontvingen wij van onze 
oud-parochiane Anne van Beest en haar 
man Johan van den Bosch bericht dat zij 
op 28 juni de trotse ouders van Bram René 
zijn geworden. Met hen hopen wij dat hij 
in gezondheid tot een gelukkig mens mag 
opgroeien.

Een aantal parochianen werd met ziekte 
geconfronteerd. Na een val moest Jan 
Rinkel een tijdlang in een verpleeghuis 

revalideren. Thuis moet hij nu de draad 
weer oppakken en kijken welke activiteiten 
in de toekomst wel of niet mogelijk zijn. 
Dat is niet altijd even gemakkelijk!

Chris van den Enden werd nogal onver-
wacht geconfronteerd met blaasproblemen 
en moest de onderzoekmolen in. Wij 
hopen met hem dat daar positieve oplos-
singen worden gevonden.

Tot ons aller schrik kreeg Coby Lit-
Louman te horen dat zij aan een 
onbehandelbare vorm van kanker lijdt. 
Zij heeft geen pijn, maar haar hele 
bestaan is met dit bericht wel onderste-
boven gekeerd. Wij wensen Coby sterkte 
toe om dit alles te verwerken.

(vervolg op pagina 3)

Zegening van Job

Afscheid van Henny en Mario

Kinderkerk
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Bij een felle brand in haar flat raakte op 25 
augustus Martine Bikker, de dochter van 
Trijnie Hartogh-Schaap, zwaar gewond. 
Martine is met zware verwondingen in 
het brandwondencentrum in Beverwijk 
opgenomen. Wij hopen en bidden dat 
Martine goed mag herstellen.

In Zuid-Afrika overleed op 28 augustus 
op 84-jarige leeftijd Eva Lambert, de 
moeder van Belinda Lambert en de groot-
moeder van Byron. Eva stond nog volop 
in het leven, maar overleed tijdens een 
operatie. Belinda’s moeder was in onze 
parochie geen onbekende. Bij bezoeken 
aan Hilversum bezocht ze ook de vie-
ringen in onze kerk. Op 6 september is zij 
in Kaapstad begraven. Moge zij zijn thuis-
gekomen bij God en moge Hij Be-linda, 
Byron en hun familie nabij zijn.

Begin september is Els Bruggeman defi-
nitief verhuisd naar HilverZorg aan de 
Lopes Diaslaan. Hier is zij weer terug in 
de buurt waar ze voorheen woonde.

Ik wens allen die door ziekte of 
ouderdom aan huis zijn gebonden en 
daardoor ook de kerkdiensten niet meer 
kunnen bezoeken toe, dat zij de aanwe-
zigheid van God, zijn trouw en liefde in 
en door alles heen, mogen ervaren. Aan 
ons allen is de roeping om door onze 
aandacht en ons gebed te laten merken 
dat die aanwezigheid van God onder 
ons mensen ook gestalte krijgt door de 
leden van de kerkgemeenschap die zich 
noemt naar Jezus Christus, in wie Gods 
liefde voor ons mensen vlees en bloed is 
geworden.

Een hartelijke groet voor u allen,
Wietse van der Velde, pastoor

N.B. In de afgelopen maanden bleek 
er regelmatig naamsverwarring te zijn 
met de andere Sint Vituskerk, die aan 
de Emmastraat. Het onderscheid tussen 
oud- en rooms-katholiek in de naamaan-
duiding zegt veel mensen daarbij weinig. 
Het is daarom dat het kerkbestuur heeft 
besloten in onze publicaties zo veel 
mogelijk gebruik te gaan maken van de 
aanduiding ‘Sint Vitus aan het Melkpad.’

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN SAMEN OP 2 NOVEMBER

Het hoogfeest van Allerheiligen vieren 
wij op zondag 2 november. In diezelfde 
viering om 10.00 uur houden wij ook 
gedachtenis voor onze overledenen. Er 
zal dan de mogelijkheid zijn om hun 
namen te noemen en een lichtje aan het 
licht van de Paaskaars – het symbool 
van de overwinning op de machten van 
kwaad en dood door de verrezen Heer 
Jezus Christus - te ontsteken. ’s Middags 
zetten wij de kerkdeuren open voor iedere 
plaatsgenoot en passant die zijn of haar 

overleden dierbare wil gedenken. Er is 
dan ruimte voor stilte, meditatie, gebed 
en natuurlijk kunnen ook dan lichtjes 
worden ontstoken.
Ons kerkkoor besluit die dag om 19.30 
uur met een concert dat in het teken van 
Allerzielen staat. Misschien wel een goede 
gelegenheid om een familielid, vriend of 
buur die iemand verloren heeft ’s avonds 
mee naar de kerk te nemen.

WvdV

Op een zonnige vrijdagmiddag in sep-
tember overhandigde jongerenpastor 
Jutta Eilander officieel de eerste oud-ka-
tholieke jongerenglossy aan Judith 
Holwerda. Een foto van Judith is gebruikt 
voor de cover en in het blad komt Judith 
ook aan het woord. Na Judith ontvingen 
ook de andere aanwezigen een exemplaar 
van het glimmende blad. Zo kwam het 
dat de aartsbisschop en ook Bart Bikker 
meteen al aan het doorbladeren sloegen. 
Bart heeft samen met andere jongeren 

ZÓ OK! meegewerkt aan de inhoud van het blad. 
Hopelijk heeft inmiddels elke ok-jongere 
het blad in zijn of haar bezit.

ORGEL
Na een lange periode van onderhoud zal het 
orgel naar verwachting begin oktober weer 
optimaal klinken. Organist Bart Klijnsmit 
wil graag een muzikale presentatie geven. 
De data zijn nog onder voorbehoud, maar 
het zou zo maar kunnen dat op zaterdag 
11 oktober of zondag 12 oktober u extra 
orgelklanken hoort. Zodra concrete datum 
en tijd bekend zijn, hoort u dat in de 
afkondigingen.

Lezing over het leven en denken van 
Augustinus door prof. Jan Visser op don-
derdag 2 oktober, 20.00 uur in de kerk. 
Daarna Augustinus-leesavonden op de 
donderdagen 16 oktober, 13 november 
en 11 december en 15 januari in de 
bestuurskamer van de pastorie. Belang-
stellenden kunnen zich aanmelden bij de 
pastoor.

MEMO:

UIT DE PAROCHIE,
VERVOLG



VANUIT HET KERKBESTUUR
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In nieuwe samenstelling, na ruim een half jaar zonder nu mét secretaris, kon het kerk-
bestuur op de eerste dinsdag van september de draad weer oppakken. Voor Benne en 
Maghalie een eerste kennismaking met de vele agendapunten. Samen met Margreet 
Vos, Yvonne, Inge, pastoor Wietse en pastoraal werker Helen bogen zij zich over de 
onderwerpen. Zo werd er onder andere gekeken naar het (lange) takenlijstje van Henny 
Plomp, publiciteit, Open Monumentendag, kerstkerkplein, financiën en het jubileum. 

De penningmeester laat weten dat de opbrengsten van de collecten in april, mei en juni 
welgeteld zijn:
april € 634,41 extra collecte Opleiding € 45,21
mei € 438,12 extra collecte Missie Sint Paulus € 47,60
juni  € 519,40 extra collecte Kerkopbouw € 74,00

Hartelijk dank aan alle worst- en kaas-
snijders en -uitdelers, aan de tafel- en 
bankensjouwers, de opruimers, de mee-
denkers en meedoeners en aan iedereen 
die met hulp en/of aanwezigheid heeft 
bijgedragen aan een vrolijke startzondag.

EVEN VOORSTELLEN: VLADIMIR
Tijdens de viering op de startzondag vertelde Anna dat er een 
nieuw kinderkerkkind bij was: Vladimir. Iedereen in de kerk kon 
zien hoe hij eruit ziet, want de kinderen van de kinderenkerk 
hadden een groot bord meegenomen waarop de foto van Vladimir 
was geplakt. Terwijl Anna vertelde over dat nieuwe kind plakten 
anderen stroken met tekst bij de foto: Moldavië, want dat is het 
land waar Vladimir woont, en: 10 jaar en ook: kindertehuis, want 
dat is voor een groot deel van het jaar zijn woonplek en: 23 euro. 
Zoveel ‘kost’ Vladimir, zei Anna. Door elke maand 23 euro te 
sparen kunnen wij meehelpen om Vladimir in betere omstandig-
heden te laten opgroeien, in het kindertehuis en in school. De 
kinderen van de kinderkerk zullen regelmatig ons op de hoogte 
houden van dit nieuwe kinderkerkkind.

ZINGEN IN FRIESLAND
Op zaterdag 16 augustus gingen wij, dat zijn de leden van ons kerk-
koor, naar Hindeloopen om daar de opening van het nieuwe seizoen 
te vieren. Een van de koorleden ontving ons met koffie en thee bij 
haar stacaravan op de plaatselijke camping. Nadat we zo voor het eerst 
in enkele weken bijeen waren gekomen vertrokken we naar het kleine 
dorpje Molkwerum, een paar kilometer ten zuiden van Hindeloopen. 
Daar in dat dorpje staat de Hervormde Sint Lebuïnuskerk waar wij 
gastvrij werden ontvangen. Het is een kleine kerk van dik vierhonderd 
jaar oud en verkeert in prima staat. Wij zongen daar voor 26 aanwezige 
belangstellenden diverse koorwerken van onder andere J.S. Bach, S.S. 
Wesley, D. Buxtehude en J. Pachelbel. Dirigent Bart had zijn kistorgel 
meegenomen, maar bespeelde ook het kerkorgel. Nadat wij ons reper-
toire hadden gezongen werden wij bedankt met een warm applaus van 
de toehoorders. Dit optreden was voor ons een plezierige manier om 
de draad in onze eigen parochie weer op te pakken. Na gedaan gezang 
vertrokken wij weer naar de camping waar ons in het restaurant een 
heerlijke maaltijd werd opgediend. Met een tevreden gevoel vertrokken 
wij die avond huiswaarts, vol goede zin voor het komende jaar.
Piet van Vledder
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Eind dit jaar vieren we dat ons kerkge-
bouw 125 jaar bestaat. ‘Wat zou nou een 
mooi cadeau voor de kerk zijn?’ werd 
gevraagd op de startzondag. Suggesties 
werden genoteerd en op een groot bord 
geplakt. Een mix aan ideeën, wensen 
en verlangens was het resultaat: stilte, 
een nieuwe naam (Nieuw Nederlands 
Katholiek?), ruimer gebruik van De 
Akker voor (en door) de parochie, elke 
zondag een kaarsje aansteken voor de 
kerk, graag wat swingerder koor (zie de 
Blues Brothers movie), altijd de tuin van 
de pastoor in mogen, voordeur pastorie 
in stijl, één of meerdere dagen avond-
gebed - echt tijd voor bidden en stilte 
(kleine kapel?), minder kletsen tijdens 
de mis, meer gastvrijheid in de kerk - 
mogelijkheid tot koffie/thee na concert, 
zijkant in de pastorie - die gele blokken 
moeten  geel, liturgieblaadjes ipv boeken, 
liefde en begrip voor elkaar, inspiratie & 
passie, bij klein bezette concerten enz een 
mogelijkheid voor koffie maken als De 
Akker dicht is, meer geloof door liefde 
werkende door Christus, minder ‘vaste 

CADEAU

Werken van de kunstenaars 
Friederike van der Linden 
(glas en keramiek) en Inger 
Vonkeman (schilderijen) 
worden tentoongesteld in de 
Regenboogkerk tot en met 30 
oktober. 

Friederike heeft al eerder haar 
werk in de Regenboogkerk 
tentoongesteld. Schilderijen 
van Inger waren onder andere 
te zien op tentoonstelling ‘Het 

Labyrint’ in het Comenius 
Museum in Naarden en de 
tentoonstelling ‘Oh my God’ 
in Museum Hilversum. (www.
ingervonkeman.exto.nl). Beide 
exposanten delen naast hun 
liefde voor kunst de liefde voor 
taal: beiden zijn vertaalster. 
De expositie is geopend op 
zondag na de kerkdienst tot 
ongeveer 12:30 uur en op don-
derdagen van 10:00 – 12:00 
uur.

EXPOSITIE REGENBOOGKERK

prik’ meer gevoel in de dienst, volle kerk, 
korter luiden van de klok, meer begrip 
voor elkaar, een tv in de kinderkerk, 
nieuwe banken, meer beelden, geen 
kunstbloemen maar verse bloemen in de 
zomertijd, frisse (zachte pastel) kleuren 
in de kerkzaal, terras bij De Akker, meer 
betrokken parochianen en meer activi-
teiten, altijd zitzakken in de kinderkerk, 
de klok moet zachter, meer speeltuin 
buiten of een glijbaan bij de preekstoel, 
minder vaste groepjes tijdens het koffie-

drinken, zonder De Akker kan niet veel 
gedaan worden: meer flexibile ruimte 
in de kerk creeëren bijvoorbeeld voorin 
de banken verplaatsbaar maken, speech 
van Leon, gebruik Akker & relatie kerk 
herbeschouwen (bv concerten en kerk-
activiteiten), meer planten in de kerk, 
rommelmarkt, gemeenschap & vreugde, 
vitaliteit, vervanging van de dakgoot, 
eten in de kinderkerk, groei & bloei, 
schilderwerk binnen, een nieuw orgel, 
de klok luiden tijdens de consecratie.

Schilderwerk in den hoge
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Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag 
is er een gesproken eucharistieviering 
om 9.45 uur, met uitzondering van de 
laatste woensdag van de maand. Dan is 
de aanvangstijd 11.00 uur. Toegang via de 
zijdeur van de kerk.

Bijzondere vieringen:
05 okt   Oogstdienst
02 nov  Allerheiligen/Allerzielen

Extra collecte:
5 oktober: Ontwikkelingssamenwerking
De opbrengst is bestemd voor medische 
instrumenten voor een kliniek in een 
afgelegen gebied in Tanzania (project 
Missie St. Paulus)

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 5 oktober. 

Pastoor
Pastoor W. (Wietse) van der Velde 
Melkpad 14
1217 KC  Hilversum
Tel: 035 624 80 09 
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur
Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036-841 6228
E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl 

Penningmeester
Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
Bankrekening: 
NL45 INGB 0658444522
of NL53 INGB 0000163869
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst
Naar de kerk, maar heeft u geen ver-
voer? Bel Antonie van Aartsen: 035 
6859810
Website
www.stvitus.nl

30 sept 20.00   Gesprekskring Almere
01 okt 20.00   Ontmoetingsavond 20-45 jarigen, pastorie
02 okt 20.00   Augustinuslezing door J. Visser
04 okt 14.00   Lering en Vermaak
07 okt 20.00   Kerkbestuur
15 okt 19.30 Voorbereiding Lering en Vermaak 
16 okt 20.00   Augustinuskring, pastorie
22 okt 11.00   Eucharistieviering, gevolgd door ontmoeting  
	 	 met	koffie	/	broodje
23 okt 14.30 Seniorenmiddag
26 okt 10.00 Eucharistieviering; celebrant pastoor Wietse van der   
  Velde; preek pastoraal werker Helen Gaasbeek
26 okt 11.30   Elfplus-catechese
02 nov 19.30   Concert Allerzielen door kerkkoor
09	nov	 11.45	 Praten	met	koffie	over	een	blik	richting	toekomst

AGENDA

UITNODIGING GOOIS VAN PRAAG 
LEERHUIS 2014-2015

VIERINGEN

COLOFON

Wij vervolgen onze reis langs de tien woorden en voegen er nog dimensies aan toe. Zoals 
de bijzondere kijk van Eugen Drewermann op de tien woorden. En op het verband met 
de tien woorden die de boodschap van de Bergrede kan hebben. In de lijn van het leerhuis 
leggen we ook een verbinding met de lijn in de joodse traditie die wordt voortgezet in de 
Bergrede.

De leerhuisavonden worden gehouden in de Regenboogkerk op de donderdagavonden 
van 20.00 - 22.00 uur.
30 oktober en 13 november (inleider Niek de Wilde) 
27 november, 11 december (inleider Marcus van Loopik)
15 en 29 januari (een inleider van de Studiekring Drewermann Nederland)
12 februari en 26 februari (inleider Marcus van Loopik) 
12 maart 2015 (afsluiting en evaluatie)

Kosten: € 120 (inclusief lesmateriaal), per keer betalen (€ 15) kan ook. Om deel te nemen 
aan het leerhuis is voorkennis niet noodzakelijk, belangstelling is voldoende. Uitgebreide 
informatie en het volledige programma vindt u op: 
http://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com. 


