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Het is vakantietijd. Massa’s mensen verplaatsen zich over de wereldbol. Even weg van huis en 
haard; het mooie weer tegemoet; weg van de drukte, weg van de stress. 
Maar dan. Lange rijen voor de balies in de vertrekhal. Mensen trekken grote koff ers achter 
zich aan. En op de weg is het al niet veel beter. Lange fi les van volgepakte auto’s, al dan niet 
gecombineerd met een caravan of vouwwagen: een mobiele versie van het eigen huis, inclusief 
de vertrouwde spullen met als summum de hagelslag en pindakaas. Kennelijk gaat er niets 
boven het eigen comfort. We slepen van alles mee. Zorgen ervoor dat we iets kunnen eten dat 
we ook echt lusten. Willen niet teveel overgeleverd zijn aan het onbekende. 
Het is de vraag of we met al die bagage wel echt los komen van thuis. Staan we echt open 
voor het nieuwe, het vreemde, het onbekende? Of dekken we ons misschien toch een beetje 
in voor wat we nog niet kennen?
 
Hoe anders vergaat het de leerlingen van Jezus in Marcus 6:7-13 (het is een van de evangelie-
lezingen deze zomer). Twee aan twee worden ze uitgezonden om hetzelfde als Jezus te doen: 
het evangelie in woord en daad uitdragen. Op die reis mogen ze niks meenemen. Geen voed-
sel, geen tas vol kleren, geen geld, geen hagelslag, geen pindakaas. Het enige wat ze extra mee 
mogen nemen is een stok om op te steunen of om menselijke of dierlijke belagers mee op 
afstand te houden. ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand, zonder te weten wat je zult eten’, 
dichtte Hanna Lam bij het verhaal van de uittocht uit Egypte, maar het past ook goed bij dit 
verhaal. ‘Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?’. Misschien hebben de leerlingen het ook 
wel gedacht. Zomaar te gaan, met enkel een stok en ‘Zijn woord als bewijs’. 
Het werd er een hachelijke onderneming van. Maar het leverde ook iets op. Zonder bagage, 
zonder ballast zijn de leerlingen werkelijk vrij, werkelijk los van hun ‘thuis’. Op hun reis, in 
henzelf, is plaats over voor bezinning en ontmoeting; is plaats over voor anderen en de Ander. 
Zonder hun eigen vertrouwde spullen en zonder eten moeten ze wel volledig openstaan voor 
wat en wie ze tegen komen. Vertrouwen op God en op de medemens is een deel van hun 
opdracht.
In deze zomertijd geeft het verhaal van de leerlingen te denken. Het spreekt reizigers en thuis-
blijvers aan. Ook wij zijn immers geroepen om het evangelie in woord en daad uit te dragen. 
Het verhaal is daarmee ook voor ons een opdracht. Een opdracht om dit te doen los van onze 
bagage, los van datgene dat ons bindt. Om zo hier, thuis in Hilversum, of in den vreemde te 
proberen ruimte te laten voor wat of wie je tegemoet komt. 
Ik wens iedereen een goede en inspirerende zomertijd!

Helen Gaasbeek, diaken

BAGAGE SPREEKBEURT 

Elin heeft een spreekbeurt gehouden op 
school. Haar zelfgekozen onderwerp: de 
Oud-Katholieke Kerk. Elin wilde graag aan 
de kinderen in de klas vertellen wat ze doet 
op zondagen in de kerk. En dat het er heel 
leuk is! Maar het onderwerp was best moei-
lijk. Zeker toen mama zich ermee ging be-
moeien. Want wat is nu eigenlijk oud-katho-
liek? En hoe vertel je dat aan je vriendjes en 
vriendinnetjes? Na enkele uren zwoegen en 
zweten had Elin haar spreekbeurt klaar. Met 
powerpoint!  En nee, ze ging het niet hebben 
over de verschillen tussen kerken of de ruzies 
van vroeger in de kerk. Gewoon vertellen 
wat we nu doen. En natuurlijk vooral ook 
laten zien! In toga en superplie vertelde ze 
over de kerk, God en Jezus. Over de leuke 
dingen die we doen, het samenzijn en ook 
over de moeilijke en soms wat gekke dingen. 
Ze brandde een kaarsje en hielp de juf met 
het aansteken van de wierook. De kinderen 
vonden het leuk en de juf ook! Ze kreeg een 
‘goed’ voor haar spreekbeurt. ‘En dat krijgt 
bijna niemand mama!’ zei ze trots. En mama 
had ook weer wat geleerd. Kinderen weten 
soms veel beter wat belangrijk is om te ver-
tellen dan grote mensen...

Nienke Nieuwenhuizen

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum Juli - Augustus 2015 

SINT VITUS
aan het Melkpad

Spreekbeurt oud-

katholieke kerk 

Van Elin  Meijer 

 

1 wat is een kerk 

4 kleding 
 



32

Yvonne Hoek 
Voor Yvonne liep eind juni haar termijn als kerkmeester af. Zij wil zich graag op andere ter-
reinen in onze parochie inzetten. Dank je wel, Yvonne, voor jouw inzet en trouw, ook in pe-
rioden die voor jou persoonlijk niet gemakkelijk waren. Het kerkbestuur zal jouw heel eigen 
inbreng missen! Gelukkig is een opvolger gevonden in de persoon van Nienke Nieuwenhui-
zen uit Almere. Haar kandidatuur is aan de parochie bekend gemaakt en de Aartsbisschop is 
gevraagd om haar per 1 juli 2015 in de vacature van Yvonne te benoemen.

Jutta assisterend pastoor
Kort geleden werd bekend dat vanaf 1 februari 2016 onze parochiane Jutta Eilander als 
assisterend pastoor in de parochie Utrecht gaat werken. Zij is de opvolgster van pastoor An-
nemieke Duurkoop die met emeritaat gaat. Jutta is sinds 2009 in dienst van de kerk als jon-
gerenpastor en voltooit op dit ogenblik haar studie aan het seminarie. Na de zomer hoopt zij 
haar taak als jongerenpastor aan een opvolger te kunnen doorgeven en dan enkele maanden 
later in Utrecht aan de slag te gaan. Wij wensen Jutta alle goeds en Gods zegen voor deze 
nieuwe periode in haar leven. 

De voorjaarsgemeentevergadering 
op 26 mei was een avond waarop we met elkaar eerst deelden waarvoor we dankbaar zijn 
in onze parochie. Daarna deelden we hoop en zorgen. Dit alles in een opbouwende sfeer. 
De jaarstukken van de parochie werden vervolgens door onze administrateur Mario Treffers 
duidelijk toegelicht. Martien Camphuis werd gekozen tot eerste vertegenwoordiger van onze 
parochie in de Synode, als tweede synodaal werd Dio van Maaren gekozen. Dank aan Jillis 
van Maaren en Bart Sonnenschein die deze taken in de afgelopen jaren voor onze parochie 
hebben waargenomen.
Besloten werd dat op proef de najaarsgemeentevergadering op een zondag na de eucharistie-
viering zal worden gehouden. Ook een experiment is dat in de tweede helft van het jaar twee 
keer de viering op zondag niet om 10.00 maar om 11.00 uur zal worden gehouden. Dit om 
mensen die om wat voor reden dan ook 10.00 uur te vroeg vinden, de gelegenheid te geven 
om naar de kerk te komen. Na deze experimenten zal worden bekeken hoe wij hiermee ver-

der zullen gaan. Na afloop 
van de vergadering werd als 
teken van verbondenheid 
kaarten voor een aantal zie-
ke of oudere parochianen 
getekend. 

Rooster
Het rooster voor de tweede 
helft van 2015 is dankzij 
de medewerking van velen 
weer samengesteld. U kunt 
daarop zien wie er misdie-

naar is, wie kostert, wie voor de koffie zorgt 
en noem maar op. Onder andere het kos-
tersteam kan versterking gebruiken. Mocht 
het u wat lijken om te helpen de kerk voor 
zon- en feestdagen voor de eredienst gereed 
te maken, praat dan eens met één van de 
kosters daarover. Vele handen maken licht 
werk. Dus als u denkt dat ook u graag een 
taak(je) in de parochie wilt verrichten, laat 
dat dan vooral weten!

Koffiedrinken
Omdat in juli en augustus De Akker geslo-
ten is, zal het koffiedrinken en de onderlinge 
ontmoeting na de viering elders plaatsvin-
den: bij mooi weer in de tuin van de pasto-
rie, bij minder mooi weer in de pastorie of in 
de hal van de kerk.

Kerk & Architectuur

De tweede openstelling in het kader van 
Kerk & Architectuur is op zaterdag 1 au-
gustus van 13.00 tot 16.30 uur. Net als op 
20 juni zullen dan in onze kerk de door Bep 
Veerman-de Jong vervaardigde paramenten 
en wandkleden centraal staan.

Startzondag
Op zondag 30 augustus houden wij als begin 
van het nieuwe kerkseizoen de startzondag. 
Het zal een feestelijke dienst worden waarin 
onder andere jongeren die hun eerste com-
munie zullen gaan doen worden voorge-
steld, we mensen die een taak in de parochie 
neerleggen bedanken en anderen die taken 
op zich gaan nemen verwelkomen. Over de 
verdere invulling van de dag krijgt u nog be-
richt, maar houdt deze zondag in uw agenda 
vrij.
U allen een goede zomerperiode toewen-
send,

Wietse van der Velde, pastoor

UIT DE PAROCHIE

George Blom
Nadat begin vorig jaar bij hem kanker was geconstateerd besloot onze oud-pastoor George 
Blom na afweging van alle voors en tegens af te zien van een operatie. Tot na Pasen dit jaar 
kon hij met de zorg van zijn vrouw Maria in zijn vertrouwde huiselijke omgeving blijven. 
Daarna volgde opname in een hospice en een zorghotel. Terwijl de laatste Paaskaars die hij 
zelf nog had gewijd bij zijn bed brandde, stierf hij omringd door zijn vrouw en zijn kinderen 
Lianne en Bart op 26 mei. Op de rouwkaart stond een citaat uit de lofzang van Simeon: ‘Nu 
laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb 
ik Uw heil gezien.’ In dat geloof hebben we George op 1 juni vanuit zijn parochiekerk naar 
zijn graf gebracht. Als jonge man is George op zoek gegaan naar God en vond hij in de Oud-
Katholieke Kerk een geloofsgemeenschap die bij hem paste. Hij besloot theologie te gaan stu-
deren en werd in 1953 priester gewijd. Hij begon als assisterend pastoor in Egmond en werd 
daarna pastoor van de parochies Krommenie, Gouda-Oudewater, Rotterdam-Nobelstraat, 
Dordrecht voor de tweede keer, Egmond, en vanaf 1986 tot zijn emeritaat van Hilversum. 
Gedurende een aantal jaren was Blom deken van het bisdom Haarlem en later deken van het 
Metropolitaan Kapittel van Utrecht. Blom was behalve theoloog ook jurist en daar heeft de 
OKKN van kunnen profiteren onder andere in de oecumenische commissie voor het contact 
van de kerken met de overheid. George was een uiterst precies man met uitgesproken menin-
gen, maar tegelijkertijd ook iemand die accepteerde dat anderen er andere meningen op na 
hielden. Maar bovenal was hij een diepgelovig en aimabel mens. Wij mogen er op vertrouwen 
dat de Heer zijn dienaar bij zich heeft laten thuiskomen. Moge dat vertrouwen zijn vrouw 
Maria en zijn kinderen en kleinkinderen troosten.

Kees en Gerda Giskes
hebben gekeken of zij samen ergens in Hilversum een (zorg)appartement konden betrekken. 
Toen dat niet mogelijk bleek, hebben zij besloten dat Kees – op een andere afdeling – in 
Gooizicht zal blijven wonen. Vanuit hun huis kan Gerda hem daar gemakkelijk bezoeken. 
Dit was een moeilijke beslissing, maar samen willen zij er het beste van maken. Wij wensen 
hen Gods zegen toe op dit traject van hun levensweg.

Misdienaars 
Op zondag 31 mei oefenden na de zondag-
ochtendviering de misdienaars onder leiding 
van Bart Bikker en Susanne Barelds, twee 
oude rotten in het vak. Er was ook een mis-
dienaar in opleiding bij, een andere nieuwe 
misdienaar was die dag helaas verhinderd. 
Fijn, dat er steeds weer jongeren en oude-
ren bereid zijn voor wat dan misschien wel 
wat plechtig, maar toch juist de dienst op 
het altaar heet. Na afloop werd ergens op de 
Groest gegeten. Opvallend was dat de jon-
geren kozen voor de ietwat minder gezonde 
variant van het gezonde voedsel. Argument: 
dat krijgen we thuis nooit!

Catechesegroep 11+ 
Een week later ging de catechesegroep 11+ 
ter afsluiting van het seizoen per trein naar 
Amsterdam. Op deze stralende middag wer-
den maar liefst twee kerken bezocht. Eerst 
gingen we naar Onze Lieve Heer op Solder. 
Deze zeventiende eeuwse schuilkerk liet ons 
iets proeven van onze geschiedenis als ka-
tholieke kerk in een periode dat in ons land 
godsdienstvrijheid en tolerantie niet zo van-
zelfsprekend waren als nu. Daarna gingen we 
een paar deuren verder naar de Oude Kerk, 
een imposant gebouw met een geheel ander 
interieur: een protestantse kerkinterieur met 
restanten van de middeleeuwse kerkuitrus-
ting. Tussen de bedrijven door diepte Mari-
ette Smits steeds weer frisdrank uit haar tas 
op! Terug in Hilversum werd de groep ver-
sterkt door een drietal dat niet mee naar Am-
sterdam had gekund. Samen beklommen we 
de trap naar de eigen kerkzolder met als doel 
de koepel van de kerk. Niet iedereen durfde 

de tocht te volbrengen. Eén van de uitneem-
bare cherubijnenkopjes werd weggenomen 
en wie naar beneden en naar boven keek had 
een inkijkje in de eigen kerk die hij of zij 
niet snel zal vergeten. Terug in de pastorie 
waren de pizza’s inmiddels gearriveerd. Ma-
riëtte heeft aangegeven dat zij na dit seizoen 
haar werk als catechete in onze parochie wil 
beëindigen. Deze door haar georganiseerde 
uitstap was een mooie afsluiting van haar ja-
renlang trouwe inzet als catechete. Dank je 
wel! En we hopen dat je op een ander terrein 
ook weer werk zult vinden waarin jijzelf en 
de parochie plezier zullen hebben.

Diakenwijding
Als u dit nummer van de Vitus ontvangt is 
onze pastoraal werker Helen Gaasbeek op 
21 juni door onze aartsbisschop tot diaken 
gewijd. In de eucharistieviering op 28 juni 
zal zij voor de eerste keer als diaken preken. 
Met Helen is afgesproken dat zij in principe 
één keer per maand in de eucharistieviering 
de preek zal houden. 
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DAG FEEST BIJZONDERHEDEN
OPEN KERK

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

5-jul 7 Pinksteren (9) Chris vd Enden Bart K Ingeborg Marijke Amara,Aron,Daan Nargreet Maghalie - Amara/Yonne -

12-jul 8 Pinksteren (10) Dio Gerard               - Belinda - Rita Inge - Rachel -

19-jul 9 Pinksteren (11) Bart/Anita Bart S - Goos - Hans Maghalie - Lisa -

26-jul 10 Pinksteren (12) Benne Jan H - Antonie - Belinda Inge - Alice -

2-aug 11 Pinksteren (13) Inge Gerard - Marijke - Dio Inge - Susanne -

9-aug 12 Pinksteren (14) Bart/Anita Gerard - Belinda - Henny P. Benne - Dominga -

16-aug Ontslapen H. Maagd 
Maria Ingeborg Bart K Ingeborg Goos Amara, Aron, Daan Rita Margreet - Jo -

23-aug 14 Pinksteren (16) Antonie Bart S Marc,Anneke Antonie Mieke, Job Hans Nienke Alice Amara/Yonne -

30-aug 15 Pinksteren (17) Start zondag. Inge Bart K Corry,Yvonne Marijke Luuk, Susanne Belinda Margreet Yvonne Dominga Janneke, Corry

6-sep 16 Pinksteren (18) Rita Gerard Christi,Ingeborg Antonie Liam, Bart Margreet Inge Nienke Amara/Yonne Gery , Karen

13-sep 17 Pinksteren 19 Chris Jan H Gery,Gerda Belinda Daan, Aron Dio Benne Annemarie Herman Piet, Annemarie

20-sep 18 Pinksteren 20 Dio Bart K Ingeborg,Jannie Goos Amara, Marijn Henny P. Nienke Rachel Jo Gery B, Gerard S

27-sep 19 Pinksteren 21 Bart/Anita Jan H Gerda,Yvonne Antonie Wie kan?? Martien Maghalie Dominga Amara/Yonne Karen,Marijke

4-okt Oogstviering Benne Bart S Corry,Marc,Ingeborg,Anneke Marijke Daan, Liam Rita Nienke Yvonne Ingrid Jutta,Annemarie

11-okt 21 Pinksteren (23) Antonie Bart K Gery,Yvonne Belinda Amara, Aron Hans Benne Alice Herman Janneke, Corry

18-okt H. Lucas Inge Gerard Ingeborg,Jannie Goos Susanne, ? Margreet Inge Dominga Hank Karen,Marijke

25-okt 23 Pinsteren (25) Ingeborg Bart K Corry,Gerda Antonie Job, Mieke Belinda Maghalie Annemarie Amara/Yonne Timo, Monique

1-nov Allerheiligen / Allerzielen Rita Gerard Cursus,Jaarvergadering Marijke Daan, Amara, Bart Dio Benne Rachel Dominga Piet,Annemarie

8-nov Willibrordus Chris Jan H Marc,Ingeborg Belinda Liam, Marijn, Aron Henny P. Margreet Nienke Amara/Yonne Gery B, Gerard S

15-nov 26 Pinksteren (28) Bart/Anita Bart S Corry,Janny Antonie Wie kan?? Martien Inge Yvonne Jo Janneke, Corry

22-nov Verjaardag van 
Kerkwijding Dio Jan H Gerda,Christi Goos Mieke, Job Rita Maghalie Alice Susanne Piet ,Karen

29-nov 1 advent Benne Bart K - Marijke Amara, Daan Hans Nienke Annemarie Hank Timo, Monique

6-dec 2 advent Antonie Gerard - Belinda Gerard, Belinda Belinda Margreet Rachel Amara/Yonne Gerard S, ?

13-dec 3advent Inge Jan H - Goos Aron, Susanne Margreet Maghalie Alice Dominga Janneke, Corry

20-dec 4advent Rita Bart S - Antonie Liam,Marijn Dio Benne Nienke Amara/Yonne Gery B,Annemarie

24-dec Kinderkerstnacht 17:00 u - Iedereen Allen - - -

24-dec Kinderkerstnacht 19:00 u - - - - - - - -

24-dec Kerstnacht 22:00u - Bart K - - - Henny P.Martien Inge - - -

25-dec Eerste Kerstdag - Gerard Marijke Rita Margreet - - Piet,Marijke

27-dec H. Johannes - Jan H - Belinda Antonie, Bart Hans Nienke Yvonne Amara/Yonne Timo, Monique

31-dec Oudjaarsdag - Bart K - - Wie kan? Margreet Inge

1-jan 2016 - Gerard - Goos Antonie, Gerard - - -

3-jan - Bart S Ingeborg - Daan, ? - - John Tabak

Voor op de koelkast... okk st. Vitus - rooster Van Vieringen en inzet t/m 03-01-2016 Voor op de koelkast...
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DANK JE WEL

WERK VAN BEP VEERMAN-DE JONG

Thema van de open kerk op 1 augustus is 
‘Vakwerk in handwerk’. In onze kerk kon-
den we natuurlijk kiezen uit verschillende 
zaken zoals houtsnijwerk, schilderkunst of 
zilverwerk. De keuze is echter gevallen op 
borduur- en applicatiekunst. In de sacris-
tieën en in de paramentenkasten hangen en 
liggen verschillende kazuifels, stola’s, ante-
pendia (kleden die voor de lezenaar hangen) 
en wandkleden die in de tweede helft van de 
vorige eeuw zijn gemaakt door onze paro-
chiane Bep Veerman-de Jong (1902-1993). 
Voor haar huwelijk had zij onder andere als 
kostuumnaaister op de toenmalige grote vil-
la’s in de omgeving van Hilversum gewerkt 
en daar de kunst van borduren en appliceren 
geleerd. Na de dood van haar man – toen zij 
haar leven als zinloos ervoer - begon zij op 
aandringen van pastoor Van Ditmarsch met 
het vervaardigen van paramenten voor onze 
parochiekerk. Al gauw maakte zij die ook 
voor parochies en pastoors elders in de kerk 

VANUIT HET KERKBESTUUR

Hoe gaat het met de parochie? Hoe kunnen we een vitale parochie zijn? Wat betekent 
het dat onze pastoraal werker diaken wordt? Tijdens de voorjaarsgemeentevergadering 
van 27 mei jl werd daar veel over gepraat. Er zijn zorgen in/over de parochie. Een aantal 
mensen heeft die zorgen geuit, met een groepje is een avond hierover doorgepraat. De 
belangrijkste van deze zorgen hebben betrekking op 1. een missen van een duidelijke 
toekomstvisie bij kerkbestuur en parochie, 2. vragen bij/gemis aan aandacht voor de 
contacten in de parochie en 3. de vieringen. Het kerkbestuur herkent veel van die zor-
gen. Deels is die kritiek ook terecht, aldus pastoor Van der Velde. ‘In het eerste jaar 
na de pastoorswissel was er een periode van wederzijdse gewenning en is er het nodige 
blijven liggen. Achter die fase moeten wij nu een punt zetten. Samen moeten we aan de 
toekomst van onze parochie werken en daarbij zal het kerkbestuur het voortouw dienen 
te nemen.’ Uit de opmerkingen in de cadeaudoosjes van de startzondag 2014, tijdens de 
Praten met koffie-bijeenkomsten en na een ‘viering gefileerd-sessie’ van het kerkbestuur 
is een lijst opgesteld van verbeterpunten. Vanuit het meerjarigbeleidsplan uit november 
2012 en die verbeterlijst wordt verder gewerkt.
Bij het agendapunt Financiën vertelt de administrateur van de parochie een en ander bij 
de jaarrekeningen en beantwoordt vragen. Een kascontrolecommissie zal de cijfers na-
kijken. Wie nog vragen heeft over de parochie-financiën kan deze doorgeven aan Henny 
Plomp - Van Daal. Een voorstel om drie jaar lang een gift van 1400 euro te geven aan de 
stichting Schuldhulpmaatje (zie de Vitus van april 2015), is aangenomen. 
Meer over de voorjaarsgemeentevergadering 2015 leest u in het verslag, dat wordt ver-
spreid via het portaal en de website.
Het kerkbestuur werkt onder andere aan de invulling van seizoen 2015 - 2016. Hierbij 
zal ook een beroep worden gedaan op parochianen. 

Voor velen is Vladimir een bekende naam, 
maar een aantal van u zal ook denken: wie 
is dat ook alweer? Even opfrissen: Vladimir 
is een jonge van twaalf jaar uit Moldavië, die 
opgroeit in armoede. Wij hebben Vladimir 
‘geadopteerd’ en hij is ons kinderkerkkind 
in Moldavië. Met elke maand 23 euro-steun 
kunnen wij voor Vladimir het verschil ma-
ken. De hulp wordt geboden door lokale 
medewerkers op het gebied van voeding, ge-
zondheid, onderwijs en geloofstoerusting. De 
organisatie die dit regelt heet Zending over 
Grenzen. wwwzendingovergrenzen.nl. 
Nu is 23 euro per maand niet zoveel geld, 
maar wel heel veel meer dan er in de kinder-
kerkcollecte binnenkomt. Hierbij dus ook 
even een herinnering aan ouders om de kin-
deren collectegeld mee te geven naar de kin-
derkerk. We willen graag met elkaar Vladimir 
helpen en kunnen uw hulp daarbij zeker ge-
bruiken.
In september (waarschijnlijk 20 september) 
willen we een ‘Vladimirdag’ houden. Voor 
de kinderen zal dat inhouden, dat we ons wat 
meer gaan verdiepen in het land Moldavië, 
de leefomstandigheden en gewoontes. Daar 
horen natuurlijk ook Moldavische hapjes bij, 
waarvan wij u graag willen laten proeven tij-
dens de koffie. Onder het genot van die lek-
kere hapjes kunt u zoeken op de boekenmarkt 
naar een leuk boek; de opbrengsten zijn voor 
Vladimir. Daarvoor hebben we natuurlijke 
boeken nodig, dus heeft u een boek dat u de 
vorige keer hebt gekocht op de boekenmarkt 
en dat echt een aanrader is voor een ander of 
staat uw kast gewoon te vol met boeken: leg 
alvast een stapeltje apart! Vanaf de startzondag 
30 augustus kunt u de boeken inleveren in de 
daarvoor bestemde boekendoos die klaar zal 
staan in het grote portaal. Wij vinden het ook 
erg leuk als er kinderboeken bij zitten.
Verder is in november een sponsorloop ge-
pland voor de kinderen, maar wij dagen ook 
de volwassenen dit keer uit om mee te doen ...
Wanneer u dit leest hebben wij ondertussen 
een zomerpakket opgestuurd naar Vladimir 
met vrolijke kaarten, tekeningen en wat bui-
ten speelgoed.

De kinderkerk

VLADIMIR

LEON
Ook in de zomer is de kerk op zaterdag-
middag open voor stilte, gebed en bezich-
tiging. Zo’n vier jaar geleden stapte Leon 
Breuking op zo’n middag een keer de kerk 
binnen. Sindsdien is hij vaak in de kerk op 
zaterdag en ook op zondag bij de viering. 
En is hij jarig - zoals onlangs in mei - , dan 
trakteert hij de parochianen op een plak 
cake bij de koffie. Leon werkt in de keuken 
van Zonnehoeve en ook in de winkel van 
Philadelphia aan de Naarderstraat. In het 
atelier van Philadelphia heeft hij de laat-
ste maanden zomerhuisjes gemaakt. Zijn 
plan is om binnenkort de St. Vitus aan het 
Melkpad te gaan tekenen. Bijzondere vie-
ringen, de startzondag en ook onlangs de 
bisdomdag: Leon wil er graag bij zijn! 

en in de oecumene. Ook veel anglicaanse 
kerken waarmee onze kerk via de Missie St 
Paulus was verbonden werden door haar van 
paramenten voorzien. (Mgr. van Kleef, de 
toenmalige bisschop van Haarlem, vertelde 
mij dat hij eens bij een bijeenkomst van an-
glicaanse bisschoppen in Singapore, tegen 
verschillenden van hen kon zeggen dat hij 
kon zien dat zij door Bep Veerman waren ge-
kleed!) Zelf leerde ik haar goed kennen toen 
ik in 1982 in Hilversum kwam wonen. Wie 
deze kleine vrouw in haar ouderwetse – om 
eerlijk te zijn niet erg smaakvolle - kleding 
zag, kon niet geloven dat dit dezelfde vrouw 
was die tot in de vroege uurtjes van de nacht 
alben met tijdrovende ajourranden (zelf 
draag ik die nog altijd!) en de prachtigste 
kazuifels en stola’s met moderne christelijke 
symboliek in borduur- en applicatiewerk 
maakte. De inspiratie hiervoor ontleende zij 
aan catalogi van diverse toen nog bestaande 
paramentenateliers, waarvan zij de voorbeel-

den vrij interpreteerde. Ook als zij bepaalde 
thema’s herhaalde, waren die nooit gelijk 
aan de vorige. Restanten van de soms niet 
goedkope stoffen die zij voor applicaties ge-
bruikte gooide ze namelijk niet weg, maar 
werden vindingrijk en kunstzinnig voor een 
volgend werk gebruikt! 

Vorig jaar kreeg onze parochie ter gelegen-
heid van het 125-jarig bestaan van het kerk-
gebouw van pastoor Van Ditmarsch het bij-
zondere ‘oogstkazuifel’ met daarop allerlei 
planten en bloemen geborduurd die in het 
Gooi voorkomen en die Bep Veerman voor 
de pastoor had gemaakt. In mijn slaapka-
mer hangt een antependium met daarop 
een afbeelding van het hemelse Jeruzalem 
(Openbaring 21) dat zij in eerste instantie 
had gemaakt voor een protestantse kerk in 
Amsterdam. Dit werd toen geweigerd om-
dat de dominee bang was dat zijn gemeen-
teleden de voorstelling ‘te katholiek’ zouden 
vinden. Zij schonk die kerk toen maar een 
antependium zonder enige versiering (een 
groene lap, zoals zij het boos noemde)! Het 
‘te katholieke’ kunstwerk schonk zij later aan 
mij als verjaardagscadeau. Bij haar overlijden 
was mij gevraagd om de preek te houden. 
De tekst voor die preek heb ik toen gekozen 
uit Openbaring 21 en het antependium hing 
toen over de lezenaar! 
Werk van Bep Veerman uit parochie- en 
privébezit (ook het antependium!) zullen op 
deze open dag in een tentoonstelling te zien 
zijn. Reden voor u allemaal om eens te ko-
men kijk naar de bijzondere dingen die een 
bijzondere vrouw gemaakt heeft. En neem 
vooral anderen mee!

Wietse van der Velde

Flink wat mensen hebben deel aan de pro-
ductie van dit parochieblad. Zo is daar de 
(digi)postbode die het bezorgt, Aad die 
het blad vouwt, in de envelop stopt en de 
adressticker erop plakt die Thiemo heeft uit-
gedraaid. De drukker doet het een en ander, 
de tekstschrijvers leveren hun aandeel en de 
redactie voegt alle kopij samen. Nog niet ge-
noemd en o zo belangrijk voor de aanblik 
van ons blad, zijn de vormgevers. Marc en 
Bart verzorgen beurtelings de opmaak, een 
uitdagende puzzel telkens weer om de balans 
in tekst en beeld te vinden. Bart moet daar 
nu mee stoppen, want hij heeft zijn tijd no-
dig voor studie. Bart en alle anderen: dank je 
wel voor je bijdrage aan de Vitus! En Bart: 
plezier en sterkte met het studeren...
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Vieringen op zondag beginnen om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld. In juli en au-
gustus vervallen op woensdag de gesproken 
vieringen en de open kerk.

Bijzondere Vieringen:
09 aug. Dienst van handoplegging,  
 zalving en gebed
16 aug. Ontslapen H. Maagd Maria
30 aug. Startzondag

Extra collecte:
5 juli: Publiciteit
2 aug: Honoraria

COLOFON

01 aug. Open kerk - architectuur
30 aug.  Startzondag en begin inbreng boeken voor boekenmarkt

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

AGENDAVIERINGEN

BISDOMDAG

Wat voor goeds hebben wij met elkaar te delen? Dat was de centrale vraag tijdens de 
bisdomdag van het aartsbisdom Utrecht op zaterdag 6 juni jl. Na de ontvangst en het 
welkomstwoord van aartsbisschop Vercammen werd de aanwezigen gevraagd in kleine 
groepen te praten over wat hij/zij als goed ervaart in de eigen parochiekerk. Met een paar 
kernwoorden werd de reactie van een ieder op een vel papier geschreven. Iemand vertelde 
hoe in zijn kerkgebouw de kringopstelling tijdens de viering het gevoel van gemeenschap 
voor hem verstevigde. Anderen hadden het over het wegvallen van dagelijkse beslom-
meringen en huisbezoek in de vastentijd. Verder kon op de dag gekeken worden naar het 
mysteriespel Sta op en ga, sprak professor J. Wissink over ‘Hoe kunnen we parochie zijn 
in de toekomst?’ en waren er workshops. De bisdomdag werd besloten met een eucha-
ristieviering en daarna was er nog tijd om na te praten, onder het genot van ‘het goede’ 
Wie weer naar huis ging kreeg een van de eerder in de groepjes geschreven positieve 
parochie-ervaringen op papier mee. Een Hilversumse parochiaan ontving ‘relativeren’. 
Ook al weer iets om over na te denken en te doen.  

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

Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus 
graag inleveren voor 5 augustus.

Parochiegegevens
Pastoor Wietse van der 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
Pastoraalwerker
Diaken Helen Gaasbeek
Tel: 06 - 36547237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com
 
Website: www.stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur
Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036-841 6228 
E-mail: secretaris.vitus@upcmail.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: NL45 INGB 0658444522 
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst
U wilt naar de kerk, maar u heeft geen 
vervoer? Neem dan contact op met An-
tonie van Aartsen (tel: 035 6859810). 


