
GEBED VOOR PINKSTEREN

O God, op deze dag 
hebt Gij in het hart van mensen 
het licht van uw Geest ontstoken, 
zodat zij vrijmoedig en vurig 
uw grote daden verkondigden; 
vervul ook ons hart, 
met de warmte van die Geest, 
zodat wij voortdurend gericht zijn 
op wat heilzaam is en heel maakt 
en in alle omstandigheden 
vertrouwen op uw geestkracht 
die bezielt en bemoedigt.

(uit: Wim van der Zee, Zondagswoorden)

Wellscathedral, Somerset

‘NU ZIT HIJ AAN GODS RECHTERHAND, HALLELUJA’

Hemelvaart is een feest dat door christen 
en niet-christen vooral als een vrije dag in 
het voorjaar wordt gewaardeerd. Kerkgang 
is echter voor die christenen die anders wel 
op zon- en feestdagen naar de kerk gaan, op 
die donderdag geen vanzelfsprekendheid. 
Wordt er algemeen gesproken over Kerst-, 
Paas- en Pinksterfeest, over Hemelvaartsfeest 
hoor je zelden. De kerk is wat dat betreft 
bepaald geen spraakmakende gemeente. Als 

Palazzo Ducale, Andrea 
Mantegna (ca 1470)

je echter naar de zeven 
hemelvaartsliederen in 
ons gezangboek ziet, 
zou je verwachten dat 
dat wel wat anders zou 
zijn. Maar ondanks de 
jubelende en vooral ver-
wachtingsvolle inhoud, 
is ons hart er blijkbaar 
toch niet zo vol van, dat 
onze mond ervan over-
loopt. 

Als we in de vieringen van die dag als chris-
tenen aan het zingen slaan, kan het nog best 
een zonnige, een feestelijke dag worden. 
Neem nou gezang 663 uit ons gezangboek: 
Ten hemel opgevaren is, een vertaling van een 
vijftiende eeuws Latijns lied. Iedere regel 
eindigt met een feestelijk: halleluja. De 
kleine groep leerlingen die bij deze laatste 
verschijning van de verrezen Heer aanwezig 
was, is teruggekeerd naar Jeruzalem. Daar 
wachtte zij op de vervulling van de beloften 
dat zij bekleed zouden worden met kracht 
uit de hoge. Toen op het Pinksterfeest die 
kracht, de Geest van God, zich van hen 
meester maakte en hun de kracht gaf om 
het evangelie te gaan verkondigen, zijn ze 
op weg gegaan naar de einden van de aarde. 
Hun wat beteuterde groepje werd een zin-
gende kerk. Die Geest van God heeft hun 
het geheim van hemelvaart onthuld. De 
leerlingen hebben de boodschap, het evan-
gelie van de hemelvaart begrepen. 
Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, 
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

(vervolg op pagina 2)
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VERVOLG, ‘NU ZIT HIJ AAN GODS RECHTERHAND, HALLELUJA’
Van de activiteiten in en om de parochie in de komende weken wil ik er een paar bijzondere 
uitlichten en daar speciaal uw aandacht voor vragen.
Op 1 mei zal om 14.00 uur het huwelijk van Maaike Giskes en João Jesper Smits worden 
ingezegend. Twee weken later – 15 mei om 14.30 uur – is er weer een huwelijksviering, dan 
van Lisa de Ridder en Edwin Vosman.

Graag vestigen wij uw aandacht nogmaals op de voorjaarsgemeentevergadering die op 
woensdag 27 mei om 20.00 uur zal worden gehouden. Zoals al in de vorige Vitus heeft 
gestaan zijn we op zoek naar iemand die namens onze parochie eerste synodaal wil zijn.
Omdat een synodeafgevaardigde gekozen wordt door de gemeentevergadering vraagt het 
kerkbestuur om namen van kandidaten voor deze functie. Graag ontvangt het kerkbestuur 
die namen zo spoedig mogelijk en dus ruim voor 27 mei. Binnenkort worden de agenda en 
andere informatie met betrekking tot de gemeentevergadering bekend gemaakt via e-mail 
en kerkportaal.
Ook al iets om vast te noteren is de bisdomsdag die op 6 juni aanstaande in het kathedraal-
complex van Utrecht zal worden gehouden. Er wordt gewerkt aan een boeiend programma 
dat - naar wij hopen - inspirerend voor velen in ons bisdom zal zijn.

Wij, Lisa en Edwin, willen wij graag alle 
parochieleden laten weten dat zij van harte 
uitgenodigd zijn om bij onze huwelijksinzege-
ning aanwezig te zijn; 15 mei om 14.30 uur 
in onze kerk aan het Melkpad. 

De gebrandschilderde glas-in-loodramen 
in onze kerk zijn voorzien van transparante 
kunststof voorzetramen. De glas-in-lood-
ramen in de koepel, de ronde ramen en 
de grote halfronde ramen hoog in de kerk, 
hebben deze voorziening niet. De laatste 
voorjaarsstorm heeft aan de westkant van 
het gebouw een gedeelte van een voorzet-
raam weggeblazen. De voorzetramen zijn 
ongeveer vijfendertig jaar geleden geplaatst. 
Het idee was om ‘s winters de warmte meer 
binnen te houden en het glas-in-lood te 
beschermen. Door UV straling is het trans-
parante materiaal bros geworden en sterk 
vervuild. Schoonmaken is niet meer moge-
lijk. De isolatiewaarde van deze plexiglas 
ramen is twijfelachtig. Ze verdienen ook niet 
de schoonheidsprijs. Het is de vraag of we ze 
door nieuwe moeten vervangen. Er wordt 
naar een andere oplossing gezocht.
Hans Jans 

VOORUITZICHT

Voor ons als parochiegemeenschap ligt er 
een goede, maar inspannende tijd achter 
ons. Op Palmzondag kon vanwege het 
onzekere weer de processie niet in de buurt 
worden gehouden. Nu maakten we een 
rondgang met palmstokken en muziek door 
de kerk. Wel even wennen.                     
’s Avonds zong ons – versterkte – koor de 
Via crucis van Franz Liszt. De muziek werd 
versterkt/verdiept door beeldprojecties 
op een groot scherm voor het altaar. Zeer 
indrukwekkend! 

UIT DE PAROCHIE

VOORZETRAMEN

Voor Jezus ging de hemel open, voor hen 
de Schriften, zoals het oude boek van de 
psalmen. Daar stond al in dat de grote 
Davidszoon als koning zou heersen (psalm 
110). En dat ging op Hemelvaart in vervul-
ling. 
De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, 
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja,
zong in hun navolging de middeleeuwse 
dichter en mogen wij christenen van 2015 
zingen. Wij mogen het hoge woord zingen: 
Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 
de Here Christus die regeert, halleluja. 
Dat is het geheim van de hemelvaart dat 
de Christus de machten van kwaad, zonde 

en dood overwonnen heeft en dat het 
Koninkrijk van God op doorbreken staat. 
Die wetenschap houdt er bij ons de moed 
in, ook al lijkt dat Koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid soms nog wel ver weg. Maar 
als we daarover zingen dan voelen we weer 
dat het waar is. Op hoge toon komt het er 
uit: Christus, is Heer en Koning, halleluja. 

En dat doen wij in dit lied werkelijk op hoge 
toon. De eerste regel stijgt maar liefst een 
heel octaaf. En alsof dat nog niet genoeg is, 
begint het daarop volgende halleluja nog een 
toon hoger! Het Hemelvaartsfeest nodigt 
ons uit om hoog te zingen, het nodigt ons 
uit om boven onszelf en boven deze wereld 
uit te zingen. Want al is de hemel soms 
bewolkt, we mogen weten dat Ten hemel 
opgevaren is, Christus die Heer en Koning is 
en dat Hij heerst over hemel, zee en land.
Het is die Heer die ook ons leven in zijn 
hand houdt. 

Wietse van der Velde, pastoor 

vergeten worden - die door hun inzet dit 
alles mede mogelijk hebben gemaakt.
De benoemingstermijn van Anita Sonnen-
schein –Vrijhof als lector in onze parochie 
liep dit voorjaar af. Anita heeft laten weten 
dat zij voor een nieuwe periode benoemd 
wilde worden en het kerkbestuur heeft daar 
volmondig mee kunnen instemmen. Bin-
nenkort zal dan ook de herbenoemingsacte 
aan haar worden uitgereikt. Als pastoor en 
kerkbestuur zijn wij blij met de inzet van 
zowel Anita als van haar man Bart, die 
eveneens lector is. Behalve de assistentie in 
de vieringen verzorgen zij ook de indeling 
van het leesrooster en van de lijst met paro-
chianen die regelmatig de voorbeden in de 
eucharistievieringen verrichten.

ZIEKEN

Na een verblijf van vele weken in zieken- 
en verpleeghuis mochten Nel en Frits 
Woudsma in de week voor Palmzondag 
naar huis terugkeren. Daar zijn zij dank-
baar voor, maar het kost hun wel de nodige 
energie en organisatie om hun huishouding 
draaiend te houden.

Ook naar huis terugkeren mocht Margreet 
Jansen-Boer uit Naarden. Zij moest ten 
gevolge van een ongelukkige val worden 
geopereerd en vervolgens verscheidene 
weken revalideren.

Kees Giskes kon vanuit het ziekenhuis 
naar het verpleeghuis Gooizicht terugkeren 
om daar verder te revalideren. Helaas is 
deze revalidatie al enkele keren bemoeilijkt, 
omdat Kees zeer vatbaar blijkt voor de in een 
verpleeghuis rondwarende virussen. Zijn ver-
trouwen stelt Kees in dit alles op God. 

Gedurende de paasdagen verslechterde de 
gezondheid van oud-pastoor George Blom 
zodanig dat het niet langer mogelijk was 
dat hij thuis onder de zorg van zijn vrouw 
Maria kon blijven. Hij moest verhuizen 
naar het hospice Kajan. Op derde paasdag 
ontving George de zalving en de communie. 
Wij wensen hem, zijn vrouw Maria en hun 
kinderen Gods nabijheid en troost in deze 
moeilijke dagen. 

Ook verscheidene andere parochianen 
hebben te kampen met een minder goede 
gezondheid zonder dat dit direct tot een zie-
kenhuisopname leidt. Niet altijd weten de 
pastoor of de pastoraal werker dat. Daarom 
het verzoek dat als u een bezoek van de pas-
toor op prijs zou stellen, u zich met hem in 
verbinding stelt. 

Een grote opkomst van kinderen en hun 
familieleden (gevolg van diverse persbe-
richten?) en hun intense meedoen met de 
dienst maakten de Kinderpaasnacht tot een 
bijzondere gebeurtenis. Dankzij uitgedeelde 
fluitjes werd de kerkruimte gevuld met uit-
bundige en vrolijke vogelgeluiden die de 
paasochtend aankondigden.
De paaswake ‘s avonds was het hoogtepunt 
van de vieringen rondom het sterven en ver-
rijzen van de Heer. Het ontsteken van het 
nieuwe vuur en de paaskaars verliep – anders 
dan vorig jaar toen het behoorlijk stormde 
– zonder problemen. De kerk was prachtig 
versierd en in de zang van koor en gemeente 
barstte de paasvreugde door. Dank aan allen 
– en daarbij moeten de kosters vooral niet 

Kinderpaasnacht

Via Crucis 

UIT HET KERKBESTUUR
Omdat de vergaderdatum van het kerk-
bestuur in april na die van de kopijsluiting 
voor de Vitus ligt, kunnen we nog geen 
verslag doen van dat overleg. Waar het die 
vergadering over gegaan zal zijn: we zijn 
bezig met het zoeken naar mensen voor de 
vacatures in het kerkbestuur, bespreken de 
cijfers van de financiën, laten ons informeren 
over het noodzakelijke onderhoud van het 
kerkgebouw, kijken vooruit naar komende 
activiteiten en bediscussiëren veel andere 
onderwerpen die met ons parochieleven te 
maken hebben. In de volgende Vitus meer 
hierover. In dat nummer zal hopelijk ook 
het eindbedrag van de vastenactie voor het 
Citypastoraat in Rotterdam bekend gemaakt 
kunnen worden.

Een keer in de maand komen op de don-
derdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur de 
senioren in De Akker bij elkaar om wat bij te 
praten en een spelletje te spelen. Op 21 mei 
is het weer zover. En noteert u ook  alvast de 
laatste middag voor de zomerstop: 18 juni.

OKSC - SENIORENMIDDAG KAARTCOMPETITIE
Op de laatste avond van dit kaartseizoen 
werd weer flink gestreden om de felbegeerde 
bekers. Bij het klaverjassen ging de beker naar 
Liesbeth Moleman en bij het proponeren 
naar Henny Plomp. 



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 27 mei. 
Dan is de aanvangstijd 11.00 uur. Toe-
gang via de zijdeur van de kerk.

Bijzondere vieringen:
14 mei Hemelvaart van de Heer
24 mei Pinksteren

Extra collecte: 
3 mei: Sint Paulus, ok missie en diaconaat 
buitenland

Redactieadres 
Melkpad 14
1217 KC  Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus graag 
inleveren voor zondag 10 mei.
 
Pastoor
Pastoor W. (Wietse) vander Velde 
Melkpad 14
1217 KC  Hilversum
Tel: 035 624 80 09 
Noodnummer bij afwezigheid: 
06 511 76 332 (M. Vos)
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur
Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036-841 6228 
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
Bankrekening: 
NL45 INGB 0658444522
of NL53 INGB 0000163869
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

01 mei Huwelijk Maaike en João
12 mei Kerkbestuur
15 mei Huwelijk Lisa en Edwin 
21 mei OKSC
27 mei Koffi e en broodje na de viering, 11.45 uur
27 mei Gemeentevergadering, 20.00 uur
04 juni Ontmoetingsavond 20 - 45 jarigen
06 juni Bisdomdag

En elke zaterdag open kerk van 13.00 tot 16.00 uur

AGENDA

NAJAARSRETRAITE

VIERINGEN

COLOFON
Op verzoek zal er in 2015 opnieuw een 
retraite voor vrouwen zijn en wel van 26 - 29 
september in een klooster in het Limburgse 
Wahlwiller. Pastoor Erna Peijnenburg 
uit Alkmaar zal de retraite leiden. 
Kosten: éénpersoonskamer met toilet en 
douche € 199,-. Eénpersoonskamer met 
toilet en douche op de gang € 169,-. 
Voor meer informatie en/of opgave 
(voor 1 augustus 2015) bij: Clemence 
de Boer-Celie, clemence.celie@planet.nl, 
06 57162418. 

OPBRENGST EXTRA COLLECTE
De opbrengst van de extra collecte in de 
maand mei is bestemd voor Sint Paulus, ok 
missie en diaconaat buitenland. Sint Paulus 
steunt al vele jaren diverse projecten, zoals 
bijvoorbeeld het sociale en diaconale werk 
van de ‘Daughters of St. Mary’, een Kopti-
sche zustergemeenschap in Egypte die o.a. 
een ziekenhuis, bejaardentehuis en kleuter-
scholen draaiend houden. Het werk van de 
zusters staat ten dienste van christenen én 
moslims. Een helder teken van hoop in een 
politiek verscheurde samenleving! 


