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Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum Oktober 2016

SINT VITUS

WORKSHOP GELOOFSVRAGEN VAN KINDEREN 

DE DROOM VAN VREDE MAAR VERGETEN?

De media vertellen ons dagelijks dat onze 
wereld geen paradijs is. In de zomer-
maanden was er geen vakantie als het 
ging om oorlogsgeweld, terroristische 
aanslagen, vluchtelingen en noem maar 
op. Om moedeloos van te worden. En in 
de wereld direct om ons heen is ook het 
nodige aan eenzaamheid, ellende, ziekte 
en dood.

Half september hebben we in de kerken 
weer de Vredesweek ‘gevierd’. In de kerk 
lijken we ons op de één of andere manier 
niet bij de onparadijselijke toestand te 
willen neerleggen. In lezingen en gebeden 
komt steeds weer terug dat God het wel-

zijn van de mensen en niet hun ongeluk 
en niet de dood wil, wordt er uitgezien 
naar een toekomst waar alle mensen in 
vreugde en vrede samenkomen in Gods 
koninkrijk van vrede en gerechtigheid.
De Kerk leeft in de verwachting van een 
nieuwe wereld. Over die nieuwe wereld 
wordt wat afgedroomd op deze oude. 

Maar wat moeten we doen in de voor 
vele mensen hier en nu onvreedzame en 
onheilzame wereld? Gaan zitten dromen 
en afwachten wat er zoal op Gods tijd 
zal gebeuren? Moeten we onze wereld 
maar gewoon opgeven, omdat er toch 
volgens de Bijbel een andere ophanden is 
of omdat we weten dat het hier toch wel 
nooit zal lukken?

Ik geloof het niet. De Kerk van Christus 
heeft door alle tijden uitgekeken naar de 
jongste dag, de grote toekomst van God. 
Zij doet dat met de bede: ‘Maranatha! 
Dat betekent: ‘Kom Heer Jezus!’, maar 
het betekent ook ‘De Heer is gekomen’. 

Die gedachte, dat de Heer gekomen is en 
de komende is, zijn we in de Kerk vaak 
kwijtgeraakt. Dat we die twee-eenheid 

vaak niet meer in het oog hebben, is een 
verlies. Want de Heer die is gekomen, 
heeft ons, hier op deze oude aarde, laten 
zien hoe wij met elkaar om moeten gaan. 
Hij heeft laten zien hoe je echt mens kunt 
zijn, hoe je ook mens voor God kunt zijn. 
Daarom moeten wij tijdens zijn ‘afwezig-
heid’ voorzetten wat Hij is begonnen.

Wij hoeven niet te berusten in de onvrede 
in en om ons heen. Wij mogen dat doen 
totdat Hij weerkomt om het voorgoed af 
te maken. Pas als de droom verwezenlijkt 
is mogen we de droom vergeten. Maar 
in de tussentijd moeten wij niet alleen 
dromen van een nieuwe wereld waar 
gerechtigheid zal wonen, maar in zijn 
naam aan die droom nu al gestalte geven.

Wietse van der Velde, pastoor 

Op dinsdagavond 1 november om 20.00 
uur wordt in de parochie Amersfoort een 
workshop gegeven over ‘Geloofsvragen 
van kinderen’. Nieske Selles, schrijfster 
van het boek ‘Wie heeft eigenlijk God 
gemaakt’, verzorgt deze workshop en 
zal met ons aan de slag gaan om op een 
creatieve wijze met de geloofsvragen van 
kinderen om te gaan.

Stelt jouw kind ook veel vragen over 
God, de Bijbel en het geloof? Tijdens een 
interactieve workshop denkt Nieske met 
ons na over al deze (moeilijke) vragen 
van kinderen. Hoe ga jij als (groot)ouder/ 

clubleider/ leerkracht om met al deze 
vragen? Op wat voor manier betrek je de 
Bijbel bij het zoeken en formuleren van 
antwoorden? Welke rol speelt het gebed? 
Hoe ga je om met vragen waar je zelf het 
antwoord niet op weet? Voor deze avond 
zijn (groot)ouders van kinderen tot en 
met 12 jaar) en kinderkerkleiders van 
harte welkom. Graag opgeven via marjo-
lijn.runhaar@gmail.com. 

Locatie: oud-katholieke kerk Joris op ‘t 
Zand (ingang Bolderstraat), Amersfoort.
Kosten: gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.
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De wegopbreking bij de Stationsstraat, die de kerk een aantal 
weken moeilijker bereikbaar heeft gemaakt, was eind augustus 
weer voorbij. In die periode startte ook het ‘gewone’ leven van de 
parochie. Het leven met al zijn wel en wee heeft in de zomer echter 
niet stil gestaan. 

Truus Simonis-van der Steen uit Baarn moest wegens algehele ver-
zwakking worden opgenomen in Tergooi in Blaricum. Inmiddels 
is zij van verpleegafdeling overgebracht naar de revalidatieaf-
deling. Consternatie was er bij Bert en Elly Bruining-Klören in 
Hilversum, toen Elly plotseling ten gevolge van een tia moest 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Na de nodige onderzoeken 
mocht Elly weer naar huis terugkeren. In de vorige Vitus meldde 
ik dat emeritus-diaken Jacques Brian in Almere half juli aan kanker 
werd geopereerd, maar nadat zich alles aanvankelijk positief had 
laten aanzien, de kanker toch bleek te zijn uitgezaaid. Na overleg 
is er besloten dat hij vanaf eind augustus een serie bestralingen 
zal ondergaan, waarvan de artsen het vertrouwen hebben dat die 
zullen aanslaan.

Mogen onze zieken en wij allen ervaren dat ons leven in Gods 
handen geborgen is. 

25 jaar lector
Een aantal keren per jaar houden wij in onze parochie op zon-
dagmorgen een dienst van Schriftlezing en Gebed. Voorganger 
in die viering is een lector, een gemeentelid die daarvoor een 
speciale opleiding heeft gehad. Nu al gedurende 25 jaar is Bart 
Sonnenschein lector van onze parochie. Behalve voorgaan in deze 
diensten, assisteert hij regelmatig de dienstdoende priester in de 
eucharistieviering en organiseert hij het voorbedenrooster. In de 
eucharistieviering op zondag 2 oktober zullen we aan dit jubileum 
van het bijzondere dienstwerk van Bart aandacht geven.

Oogstdienst
Het is voor ons zo vanzelfsprekend dat wij iedere dag ‘ons dagelijks 
brood’ op tafel hebben, maar dat is het niet. Daarom is het meer 
dan een goed gebruik in onze kerk om daar jaarlijks bij stil te staan. 
God te danken voor de vruchten van onze aarde, Hem te danken 
voor het werk van onze handen en ons hoofd die ons in staat stellen 
om die vruchten van onze aarde te oogsten en te gebruiken. Dit 
jaar vieren we onze Oogstdienst op zondag 9 oktober. Centraal in 
de viering zal dit jaar onze arbeid en onze verantwoordelijkheid 
voor de schepping staan.

Lering en Vermaak
Afgelopen jaren hebben de parochies Amersfoort en Hilversum 
samen de catechese voor de jongeren tot 12 jaar onder de naam 
Lering & Vermaak verzorgd. Vorig seizoen vond dat op zaterdag-
middagen in Amersfoort plaats en werd dat geleid door pastoor 
Louis Runhaar en mij. Ondanks alle waardering voor de geza-
menlijkheid van dit project ontstond in de Amersfoortse parochie 
de behoefte om deze vorm van catechese alleen te gaan doen om 
de band van de kinderen met de eigen parochie en pastoor te ver-
sterken.

Dat betekent dat wij als Hilversum nu zelf verder moeten gaan. 
Over de juiste vorm en inhoud die dat in deze gewijzigde omstan-
digheden zal moeten aannemen, heb ik de betrokken ouders voor 
een gesprek uitgenodigd.

Groothuisbezoek
Vorig jaar zijn we gestart met een serie groothuisbezoekavonden. 
De rondgang hiermee door de parochie is nog niet voltooid en 
daarom worden deze avonden ook dit seizoen voortgezet. Voor de 
betreffende avonden krijgt u een persoonlijke uitnodiging. 

Allerheiligen Allerzielen
Zondag 30 oktober viert onze parochie het feest van Allerheiligen 
en combineert dat met de gedachtenis van Allerzielen. Die dag om 
16.30 uur verzorgt ons kerkkoor een Allerzielenconcert. Door de 
keuze van muziek, gedichten en verbindende teksten hopen wij 
aan mensen ook van buiten onze parochie die rond 2 november 
extra worden geconfronteerd met het verlies door de dood van een 
geliefde, een plek te bieden voor herinnering, troost en bemoedi-
ging. 

Al vele jaren bieden diverse uitvaartverzorgers rondom deze tijd 
bijeenkomsten aan die datzelfde op een niet (of zeer vaag) religi-
euze manier willen bereiken. En alsof de christelijke kerken op of 
rond ‘hun’ dag 2 november zelf niets doen, krijg ik de laatste jaren 
zelfs diverse uitnodigingen om met rouwende parochianen naar 
deze bijeenkomsten te komen!

Wat verwachten mensen met een verlies van een zo’n religieuze of 
seculiere bijeenkomst en wat wil de christelijke kerk, wat willen 
wij, de mensen daarin bieden? Als voorbereiding op Allerzielen 
willen we op zondag 2 oktober na de viering tijdens Praten met 
koffie samen daarover praten. 

UIT DE PAROCHIE
Thema-avond
Nienke Nieuwenhuizen heeft afgelopen 
voorjaar de Preek van de Leek gehouden 
over levenseinde/levensbeëindiging. 

Tijdens Praten met koffie is daarover 
doorgesproken en besloten is om in 
het najaar een avond over dit thema te 
houden waarbij iedereen welkom is. De 
datum is woensdag 12 oktober geworden, 
aanvang 20.00 uur, plaats: De Akker. We 
willen deze avond ruim in Hilversum 
bekend maken. 

Wellicht kent ook u bekenden met moge-
lijke interesse en kunt u hen uitnodigen 
ook aanwezig te zijn.

Wietse van der Velde, pastoor

Zondagmiddag 30 oktober wordt om 
16.30 uur afgesloten met een concert. 

Het programma staat nog in de grond-
verf, maar een paar onderdelen kunnen 
wij nu alvast verklappen. Orgel (Bob van 
der Linde) en een ensemble onder leiding 
van Anne Jans zullen in ieder geval een 
sonate van Gabrieli ten gehore brengen. 

Ons uitgebreide koor zal een deel van het 
requiem van Rutter laten horen evenals 
het motet ‘Heer, herinner u de namen’. 

Het koor is voor dit concert en voor de 
Christmas Carols in december op zoek 
naar mensen die het leuk vinden om mee 
te zingen.

De repetities voor het herdenkingscon-
cert starten 29 september – het kost u 
een uurtje van 21.00 – 22.00 uur (vooraf-
gaand is er koffie).

Mocht u zelf niet kunnen, dan weet u wel-
licht andere mensen die dit leuk zouden 
vinden – iedereen is van harte welkom.

UIT DE PAROCHIE OP REIS DOOR DE FILIPIJNEN
Het jaar 2016 was voor mij al heel bijzonder. Het jaar is nog niet afgelopen en de bijzon-
derheden ook niet.

Op zondag 25 september vertrekt er ‘s avonds vanaf Schiphol een vlucht naar Manila 
met mij aan boord. Ik ben door onze aartsbisschop gevraagd om namens ons bisdom, 
als ‘jonge theoloog’ aan te schuiven bij de conferentie ‘Catholcism and Globalisation’. 
Deze conferentie wordt georganiseerd door de oud-katholieke kerken, de Wereldraad 
van Kerken en de Iglesia Filipina Independiente. Armoede en migraties zijn thema’s in 
verhouding tot de kerk, maar ook officiële documenten zoals ‘The Church - towards a 
common vision’ van de Wereldraad van Kerken.

De conferentie is van 4 t/m 7 oktober (ik ben t/m 10 oktober afwezig). Mijn verblijf kent 
dus een extra week. Die eerste week staat voor mij een kennismaking met de IFI op het 
programma. Ik zal hun centrale bureau van de kerk bezoeken evenals de Filipijnse Raad 
van Kerken. Verder ook diverse sociale projecten. Daarna reis ik door naar Pangasinan 
voor een bezoek een van de seminaries (ACTS), waar ik ook een lezing mag geven. Dan 
weer een verplaatsing naar Tarlac, waar de gedachtenis van bisschop Ramento plaats zal 
vinden, die op 3 oktober 2006 daar werd vermoord.

Het is een vol programma, maar ontzettend boeiend. Voor mij is het voor het eerst dat ik 
zo ver reis, dus dat maakt het extra bijzonder. Ik heb er veel zin! Uiteraard zal ik proberen 
langs verschillende kanalen verslag te doen van deze reis.

Assisterend pastoor Helen Gaasbeek

Tarlac
ALLERZIELEN

HERDENKINGS
CONCERT
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Op 19 november komt de landelijke Synode van onze kerk weer bijeen. Terugkerende 
onderwerpen op de agenda zijn de exploitatie van het afgelopen jaar en de begroting voor 
het volgend jaar. Over de financiën is de laatste jaren veel te doen geweest. Een tekort, 
zowel op de begroting als de exploitatie, heeft in 2015 geleid tot de invoering van de zoge-
naamde heffingssystematiek. Om de ontstane tekorten weg te werken zijn alle parochies 
naar draagdracht aangeslagen voor een bijdrage. Dat heeft voor nogal wat onrust gezorgd 
en verontruste penningmeesters zijn het gesprek aangegaan met het bureau, de Thesau-
rier-Generaal en onze Bisschoppen. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste heffing, die 
meer recht doet aan de individuele parochies. Hoe dan ook: om als kerk en parochies 
verder te kunnen met ontwikkelen en investeren, zullen de financiën op orde moeten zijn. 

Ter voorbereiding op de vergadering in november wordt op maandag 11 oktober vanaf 
19:30 uur in schoollokaal Orka te Utrecht (Mariahoek 15) de clusterbijeenkomst 
gehouden. Parochianen zijn van harte welkom om met het presidium van de Synode van 
gedachte te wisselen over de agenda en een eigen inbreng te leveren. De volgende zaken 
staan op de agenda: het proces van de heffingsproblematiek, eigen inbreng agendapunten 
en opvulling van de vacatures voor vicevoorzitter Synode, leden begrotingscommissie en 
leden voor het Collegiaal Bestuur.  Wilt u eens door praten over Synode-zaken, aarzel niet 
om mij aan te spreken, bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken na de viering.
 
Hartelijke groet,
Martien Camphuis

Begin juli ontving de parochie een bijzonder geschenk. Een echtpaar uit Wageningen, de 
heer en mevrouw Van Kessel - de Vries, heeft een grote verzameling kunst en wil - gelet 
op hun leeftijd - ervoor zorgen dat een deel daarvan ook in de toekomst goed terecht zal 
komen. Zij bezitten veel schilderijen van Paul Determeijer (1892-1971), die de schilde-
rijen met onder andere het leven van Jezus en de ontwerpen voor de glas-in-loodramen 
in onze kerk heeft gemaakt. Het echtpaar schonk ons twee grote (97 x 66 cm.) gouaches, 
schilderijen van een bepaald soort waterverf, met daarop de aanbidding der herders en de 
opdracht in de tempel. De gouaches zijn gemaakt in Antwerpen in 1925, meer dan tien 
jaar eerder dan de schilderijen met hetzelfde onderwerp in onze kerk. Ze laten duidelijk 
zien dat de schilder in zijn stijl in die periode een ontwikkeling heeft doorgemaakt.

We zoeken naar een goede plaats om de gouaches permanent te kunnen laten zien. 

NIEUWS VANUIT DE LANDELIJKE SYNODE

Steeds vaker wordt er gesproken over de keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden 
rond het levenseinde. Steeds meer mensen schrijven daarom een wilsverklaring. Maar wat 
kan je daarmee? Wat is er eigenlijk te willen als het gaat om de dood? Of het leven? Om 
goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk kennis te hebben over termen, mogelijk-
heden en onmogelijkheden.

Voor een ieder met interesse in dit onderwerp wordt op woensdag 12 oktober een avond 
georganiseerd waarin dat levenseinde centraal staat. Nienke Nieuwenhuizen (specialist 
ouderengeneeskunde en werkzaam als arts in een verpleeghuis) zal de avond inleiden door 
uitleg te geven over de belangrijkste thema’s rond het levenseinde: palliatie, sedatie en 
euthanasie. Daarna is er ruimte voor vragen en gesprek, waarin luisteren en leren van 
elkaar centraal zullen staan. Een open gesprek waarvoor iedereen is uitgenodigd, gelovig 
of niet-gelovig.

Waar: De Akker
Wanneer: woensdag 12 oktober, aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis, een bijdrage in de 
kosten wordt op prijs gesteld). De Akker is open vanaf 19.15 uur. 

BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE

GOUACHES

EEN MOOI WEEKEND
Welgeteld 84 bezoekers kwamen zaterdag 10 september de kerk 
binnenlopen. Buurtbewoners die altijd maar langs gereden waren 
maar nooit over de drempel waren gekomen, een echtpaar uit 
Friesland dat elk jaar een andere gemeente in Nederland aandoet 
op monumentendag, een moeder met twee kleine kinderen en een 
volle boodschappentas, veel mensen met fototoestellen die hoog 
reikend of juist zittend op de grond de koepel in beeld probeerden 
te brengen, een divers gezelschap.

Pastoor Van der Velde verzorgde drie keer een rondleiding langs 
de werken van Paul Determeijer. De aanwezige gastvrouwen en 
-heer heetten de bezoekers welkom en konden hun vragen beant-
woorden.

Veel bezoekers bekeken de kerk door ook de route-op-papier langs 
de uitgestalde iconen en foto’s te lopen. De lichte ruimte, de hoge 
koepel, de mooie ramen, de rust: de bezoekers waren aangenaam 
verrast bij het zien van de kerkruimte. Wij zijn blij dat we hen 
mochten ontvangen.

De viering van zondag 11 september, de startzondag, kreeg als rode 
draad ‘waardevol’ mee. De kinderen werden al gauw aan het werk 
gezet en gevraagd samen een grote vloerpuzzel te maken. Daar 
gingen ze enthousiast mee aan de slag, maar helemaal af maken 
lukte niet: er miste een puzzelstuk. De puzzel was zo niet compleet 
en er werd op allerlei plekken gezocht naar het ontbrekende deel. 

Dat illustreerde mooi de evangelietekst uit Lucas 15 die gelezen 
was, de tekst over dat ene schaap dat verloren was geraakt, die 
ene munt die ontbrak. In een preekgesprek tussen de pastoor en 
Nienke ging het daar ook over. Wat ben je kwijt geraakt, wie zijn 
we kwijtgeraakt en hoeveel doen we ervoor om het verlorene weer 
terug te vinden? In de voorbeden, gedaan door drie parochianen, 
klonk ook iets van die vragen door.

Bij de koffie in De Akker vroeg pastoor Van der Velde nog aan-
dacht voor de nieuwe penningmeester. Loek ontving zijn akte van 
aanstelling en hem werd alle goeds gewenst met zijn taak in het 
kerkbestuur. Daarna volgde de lunch in de pastorietuin. John en 
zijn medewerkers hadden voor salades, broodjes, warm en koud 
lekkers gezorgd. En aan de grote tafels gezeten was het gezellig eten. 

HODEGETRIA
Voor de Open Monumentendag heeft 
Annemarie de Vries een aantal van haar 
iconen tentoongesteld in de kerk. Zo ook 
de icoon Hodegetria, Zij die de weg wijst. 

Volgens de legende zou de evangelist Lucas 
aan een portret van de Maagd Maria zijn 
begonnen, maar door een wonder werd 
de icoon vanzelf voltooid. We zien die 
Maagd Maria die wijst naar haar Zoon. 
Zij toont de weg naar Hem, het kind, 
geboren met een volwassen geest. In de 
linkerhand heeft Hij een boekrol, de Hei-
lige Schrift, en met de rechterhand maakt 
Hij een zegenend gebaar.
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COLOFON VROUWENBIJBEL EN RUTH

02 okt.  Praten met koffie
04 okt.  Kerkbestuur
10 okt.  Leerhuis, 20.00 uur, pastorie
11 okt.   Cluster Synode, 19.30 uur, Utrecht
11 okt.  Groothuisbezoek Huizen e.o.
15 okt.  Huwelijksinzegening Bart en Stephanie, 13.00 uur
16 okt.  12+, 11.45 uur
18 okt.  Augustinuskring, 20.00 uur, pastorie
23 okt.  Gemeentevergadering, Om 12.45 uur (na de viering).  De  
  stukken worden u van tevoren toegestuurd en liggen dan  
  ook in het portaal.
25 okt.   30+, 20:00
30 okt.  Allerzielenconcert, 16.30 uur
02 nov.  Open kerk Allerzielen, vanaf 10.30 uur
En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

AGENDA
Vieringen op zondag beginnen om 
10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op de 
woensdagen is er een gesproken eucharis-
tieviering om 9.45 uur.

Bijzondere vieringen:
09 okt.    Oogstdienst
30 okt.     Allerheiligen/Allerzielen

Extra collecte: 
02 okt. Ontwikkelingssamen-
            werking Missie St. Paulus

VIERINGEN

De Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging organiseert op 5 november aan-
staande weer een NOVA-dag, dit keer in Utrecht. O.R.K.A. aan de Mariahoek. U bent 
van harte welkom om:
- kennis te maken met de nieuwe ‘Vrouwenbijbel’ met voorpublicatie van het boek Ruth;
- het jubileum 05-10-1996/2016 (twintig jaar vrouwelijke OK-diakenen) te memoreren 
en
- de tentoonstelling Heilige Schrift te bezoeken.

De dag begint om 10.00 uur. Onder lei-
ding van diaken Jutta Eilander wordt er 
gepraat over 20 jaar vrouwelijke diakenen 
en  diaken Leonie van Straaten biedt cre-
atieve verdieping op het boek Ruth en de 
Vrouwenbijbel.

‘s Middags wordt de tentoonstelling in 
museumCatharijneconvent bezocht (voor 
eigen rekening).

Opgeven kan bij Janneke Lettinga via 
email penningmeester@okvib.okkn.nl of 
telefoonnummer 0511 432 343. De kost 
bedragen € 6,- en voor donateurs van 
OKViB € 5,-. Meer info: okvib.okkn.nl

Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus graag 
inleveren voor 2 oktober.
Pastores
Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09 
E-mail: pastoor@stvitus.nl
Assisterend pastoor Helen Gaasbeek
Tel: 06 - 36547237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com
Noodnummer bij afwezigheid: 
06 511 76 332 (M. Vos)
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
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum
Ophaaldienst
U wilt naar de kerk, maar heeft geen 
vervoer? Neem dan contact op met 
de pastoor.

Website: www.stvitus.nl

12+
Ook dit seizoen gaat de 12+ groep weer 
van start. De eerste bijeenkomst is op 
zondag 16 oktober. De overige data in 
2016 zijn: 13 november en 11 december. 
We beginnen steeds om 11:45 uur in 
de bestuurskamer. Als je nog niet eerder 
kwam, maar wel geïnteresseerd bent, 
meld je dan bij assisterend-pastoor Helen 
Gaasbeek (hajgaasbeek@gmail.com).
Je bent van harte welkom!

30+/-
Komt bijeen op 25 oktober, 20:00 uur. 

De precieze gegevens worden gecommu-
niceerd. Bij interesse graag aanmelden bij 
assisterend-pastoor Helen Gaasbeek.


