
1

MEDITATIEF AVONDGEBED IN DE VEERTIGDAGENTIJD

EEN MENS TE ZIJN OP AARDE IN DEZE WERELDTIJD

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum Maart 2017

Bij het volgen van het nieuws in de afge-
lopen weken bekroop mij vaak het gevoel 
dat wij in vreemde tijden, in een vreemde 
wereld leven: wereldleiders en Neder-
landse politici (in de aanloop naar de 
verkiezingen) die nog al eens merkwaardig 
reageren, burgers die bang zijn voor de 
toekomst en die daarom boos reageren op 
veel ontwikkelingen in de maatschappij, 
de ‘zorgzame samenleving’ die aan allerlei 
kanten onder zware druk staat en waartegen 
eigenlijk bitter weinig wordt ondernomen 
en ga zo maar door. Je krijgt de neiging om 
over de wereld alleen nog maar in nega-
tieve zin te spreken. Er zijn christenen die 
zeggen dat dat alles komt, omdat de wereld 
in de greep van de/het boze is en dat je je 
maar het beste van die wereld kunt dis-
tantiëren. Maar wereldmijding in die zin 
heb ik niet van huis uit meegekregen en 
is mij ook vreemd. Zeker, een mens moet 
niet gelijkvormig aan de wereld worden, je 
daar maar klakkeloos aan aanpassen. Er is 

voor de christen de opdracht om kritisch 
te staan tegen de wereld. Maar daar is ook 
die andere kant. De christen heeft ook de 
opdracht om de wereld – ook in vreemde 
tijden - lief te hebben en haar van dienst te 
zijn. We moeten midden in die vreemde 
wereld staan. Sluit het één het ander niet 
uit? Nee, dat lijkt denk ik maar zo. Een 
christen is niet eenzijdig, Aan de ene kant 
aanvaardt hij de wereld, aan de andere kant 
mijdt hij haar. Dat wil zeggen: hij dient 
de wereld, is solidair met de wereld en al 
die vreemde en angstige dingen die daar 
gebeuren. Maar hij laat zich tegelijkertijd 
niet beheersen door de geest van de wereld. 
Een christen trekt zich niet – al of niet 
bang of mokkend - terug uit de wereld, hij 
blijft er midden in staan. Maar hij zegt ook 
‘nee’ tegen het kwaad dat in de wereld de 
kop opsteekt en doet daar niet aan mee. 
Dat kwaad heeft in verschillende tijden 
verschillende vormen. Misschien in onze 
tijd wel in de gestalte van het leven alsof 

er geen andere, geen goddelijk dimensie 
meer is; van eigenbelang, eigen land, eigen 
groep eerst. Christenen moeten tegen de 
stroom oproeien, geen meelopers zijn. 
Zij zijn geroepen tot verzet, weerstand en 
protest vanuit een houding van solidari-
teit met de wereld en de mensen die haar 
bewonen. Dat is een leven in navolging 
van Christus, die ook in vreemde tijden 
leefde, die het kwaad in de wereld kwam 
verdrijven door consequent de weg van de 
goddelijke liefde voor de wereld en voor 
de mensenkinderen te tonen. In de weken 
op weg naar Pasen kunnen we door de 
Bijbelverhalen die wij in de kerk horen, 
leren hoe ook wij die weg kunnen gaan. 
Dan kunnen die ‘vreemde tijden’, een ‘tijd 
van genade’ worden. Gezegende voorberei-
dingstijd op Pasen gewenst.
Wietse van der Velde, pastoor

Wanneer we Aswoensdag achter ons laten, begint de veertigda-
gentijd. Tijd om ons geleidelijk af te wenden van datgene wat 
ons van God kan afhouden en ons meer naar God toe te keren. 
Tijd om te verstillen en op adem te komen. In de periode tussen 
de eerste zondag van de veertigdagentijd en de Goede Week is 
iedere donderdagavond (9 maart t/m 6 april) de zijdeur van de 
kerk open van 19.15 – 20.15 uur. Zomaar een uurtje op een 

doordeweekse avond om binnen te komen in het halfduister. Een 
kaars aan te steken, stil te zijn, vlakbij het altaar. Tussen 19.30 en 
20.00 uur gaat elke week een andere parochiaan ons voor in een 
meditatief avondgebed. Een paar teksten om op te reflecteren, 
enkele zacht gezongen Taizé-liederen. Stilte. Ruimte voor gebed, 
innerlijk of hardop. Dan, samen de zegen uitsprekend, weer op 
weg gaan. Welkom!

SINT VITUS
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In 2015 maakte aartsbisschop Joris voor een 
tv-programma een voettocht door Lapland 
in het voetspoor van Dag Hammarskjöld, 
de in 1961 verongelukte secretaris-generaal 
van de VN. Afgelopen zomer liep de aarts-
bisschop die route nog eens, nu vergezeld 
van een groep mensen uit de kerk. De erva-
ringen van de deelnemers aan die tocht zijn 
verwerkt in een boekje met meditaties en 
gebeden om te gebruiken in de veertigda-
gentijd. Een dergelijk boekje is in onze kerk 
sinds een aantal jaren een goede traditie. 
De uitgave wordt ook aangeboden als bij-

drage aan de pelgrimage van gerechtigheid 
en vrede, het centrale thema in de oecu-
menische samenwerking tot 2021. Klaas 
van der Kamp, algemeen secretaris van de 
Raad van Kerken, werd daarom gevraagd 
om voor de zondagen zeven meditaties te 
schrijven bij de pelgrimspsalmen uit de 
Bijbel. Het boekje kost € 7,50 en is te koop 
via de boekhandel en de okkn-webshop. 
Voor u als parochianen geldt een bijzonder 
aanbod: voor € 5,00 kunt u het in de kerk 
verkrijgen.

Eind januari moest Martien Parmentier voor observatie in het 
ziekenhuis worden opgenomen. Gehoopt wordt dat een bijstel-
ling van de medicatie hem in gelegenheid stelt om weer naar het 
Koetshuys terug te keren. Wij wensen ook zijn vrouw Annemieke 
en hun kinderen, die in grote trouw om hem heen staan, in deze 
situatie kracht en moed toe.
In plaats dat fysiotherapie Elly Bruining-Klören de mogelijkheid 
gaf om wat beter uit de voeten te kunnen, bewerkte dat helaas het 
tegenovergestelde. Voor haar en haar man Bert is het al met al geen 
gemakkelijke periode.
Benne Holwerda heeft om persoonlijke redenen besloten aan de 
aartsbisschop te vragen hem ontslag te verlenen als adviseur van 
het kerkbestuur van onze parochie. Als kerkbestuur en parochie 
zijn wij Benne veel dank verschuldigd om de grote betrokkenheid 
en inzet die hij in de afgelopen paar jaren aan het meebesturen 
en aan het reilen en zeilen van de parochie heeft getoond. Juist 
vanwege zijn eigen inbreng en expertise zijn wij daarom blij dat hij 
wel als lid van de commissie vastgoed aanblijft. Deze commissie 
vastgoed heeft een zeer belangrijke functie bij het beheren van het 
omvangrijke bezit aan onroerend goed van onze parochie. Zij doet 
het meeste voorwerk als het gaat om klein en groot onderhoud 
van de panden, maar ook bij zaken als de restauratie van de glas-
in-loodramen in de kerk, het orgel, de plafonds in de pastorie en 
de herinrichting van het kerkplein. Ook in de gedachtenvorming 
rondom de verbouw en de toekomstige beheersvorm van De Akker 
– vanwege de vele belangen en de financiële consequenties een veel 
meer tijd nemende zaak dan eerder optimistisch gedacht - speelt 
deze commissie een belangrijke rol. Door het werk van deze com-
missie kan het kerkbestuur uiteindelijk verantwoorde beslissingen 
nemen. WvdV

Doel van de vastenactie 2017 is het Maria Skobtsova Huis in 
Calais, Noord-Frankrijk. Vrijwilligers en vluchtelingen delen 
samen het huis en vaak ook een kamer. De gasten komen vooral 
uit landen zoals Soedan, Iran, Eritrea, Ethiopië en ook uit Afgha-
nistan. Het zijn mensen die omwille van de omstandigheden even 
een ‘veilige haven’ nodig hebben en na enkele weken of maanden 
in de officiële opvang terecht komen. Afhankelijk van de nood 
kunnen tot vijftien mensen worden opvangen. 

Het Maria Skobtsova Huis is een oecumenische project waarin 
broeder Johannes (OKKN), religieuze zusters (RKK) en protes-
tantse dominees nauw samenwerken. Het huis is vernoemd naar 
de orthodoxe heilige en martelares Moeder Maria Skobtsova die 
in haar klooster in Parijs vluchtelingen en joodse kinderen hielp 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en daardoor later zelf slachtoffer 
werd van het nazisme. Het werk is volledig afhankelijk van giften 
en de inzet van vele vrijwilligers. 

Dat voor dit project gekozen is, vindt zijn reden in het feit dat in 
dit Maria Skobtsova Huis broeder Johannes van de Gemeenschap 
van de Goede Herder werkzaam is. Deze monastieke gemeenschap 
is vorig jaar januari als vereniging opgenomen in onze Oud-Ka-
tholieke Kerk. In de onlangs verschenen Oud-Katholiek staat een 
uitgebreid interview met broeder Johannes.

U kunt uw vastenbijdrage voor deze gastvrijheid in Calais over-
maken op bankrekeningnummer NL45 INGB 0658444522 van 
de parochie o.v.v. Vastenactie 2017. 

Zie ook https://www.facebook.com/MariaSkobtsova/

KELTISCHE SPIRITUALITEITUIT DE PAROCHIE GASTVRIJ IN CALAIS

9 789061 731757

ISBN 978-90-6173-175-7
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De ene voet voor de andere
Gedachten & gebeden voor de veertigdagentijd 

in  het voetspoor van Dag Hammarskjöld

Het is al voor de elfde keer dat de Oud-Katholieke Kerk, de laatste jaren in samen-
werking  met uitgeverij Jongbloed, een boekje met meditaties en gebeden voor de 
veertigdagentijd en Pasen uitgeeft. Bedoeld als bescheiden pogingen om de tijd voor 
en van Pasen van diepgang en verbinding te helpen voorzien. Het is niet vreemd dat 
de uitgaven het karakter hebben van een reisgids: de periode heeft immers veel weg 
van een reis. Met een duidelijke datum van vertrek op Aswoensdag en een afgebakend 
reisdoel: het vieren van de verrijzenis van Jezus op de Paasochtend. Het is een tocht die 
door diepe dalen en over hoge toppen kan voeren. Uitzicht, inzicht en volhouden, het 
zijn de kenmerken van een pelgrimstocht die we, de ene voet voor de andere zettend, 
aandachtig mogen ondernemen. 

Op donderdagavond 16 maart komt ds. 
Roel Bosch uit Zeist naar Hilversum. Hij 
zal ons om 20.00 uur in De Akker vertellen 
over de oecumenische Iona Community, 
genoemd naar het klooster Iona op een 
eiland voor de kust van West-Schotland en 
over de zogeheten Keltische spiritualiteit. 
De Iona Community is een oecumenische 
gemeenschap van mannen en vrouwen 
uit verschillende sociale achtergronden 
en uit verschillende christelijke tradities. 
Vanuit de navolging van Christus willen 
zij zich met alle mensen van goede wil 
over de hele wereld verbinden om samen 
te werken, zich te bezinnen en te bidden 
voor gerechtigheid, vrede en heelheid van 
de schepping. Daarom delen ze samen 
een gemeenschappelijke leefregel van 
dagelijks gebed, wederzijds verantwoor-
ding afleggen van de besteding van tijd en 
geld, onderlinge ontmoeting en inzet voor 
gerechtigheid en vrede.

De Iona Community is in 1938 in 
Glasgow gesticht door George MacLeod, 
predikant en vredeswerker, in de context 
van armoede en wanhoop van de jaren 
dertig. Haar oorspronkelijke taak om de 
kloosterruïne van de Iona Abbey te restau-
reren werd symbool voor de wederopbouw 
van gemeenschap in en buiten Schotland. 
Momenteel kent de Community 265 
leden, overwegend in Groot-Brittannië, 
1500 geassocieerde leden en 2000 vrienden 

over de hele wereld. Zij zeggen van zich-
zelf: ‘Samen en apart volgen we het licht 
dat we hebben en bidden voor meer licht’. 
De Iona Community is verantwoordelijk 
voor een drietal gemeenschapscentra op 

Iona en Mull, het kantoor in Glasgow, 
het jongerenwerk en liturgievernieuwing 
via het werk van de Wild Goose Resource 
Group. Ook in Nederland is er een aantal 
regionale groepen van christenen die zich 
laat inspireren door de Iona Community.

De Keltisch-christelijke traditie – en die 
ook zijn weerklank heeft gevonden in de 
Iona Community – heeft veel aandacht 
voor de natuur en staat in een groeiende 
belangstelling. Dit is onder meer te zien 
aan het feit dat een aantal gezangen uit 
deze traditie hun weg hebben gevonden 
naar het nieuwe ‘Liedboek. Zingen en 
bidden in huis en kerk’ dat nu in gebruik 
is bij de meeste protestantse kerken in 
Nederland (ook in onze parochie hebben 
we in afgelopen maanden enkele gezangen 
uit dit boek gezongen). Aan de gezangen 
uit Iona – voor een deel door Bosch ver-
taald – zal ook aandacht worden gegeven. 
Deze avond over een bijzondere manier 
van navolging van Christus kan ons 
midden in de veertigdaagse bezinningstijd 
op weg naar Pasen misschien helpen bij 
ons bezinnen over hoe wij als christenen in 
2017 aan die navolging in ons leven vorm 
en gestalte geven.

Wietse van der Velde

DE ENE VOET VOOR DE ANDERE
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Zes fi lms over geloof, poëzie, muziek, reformatie, schuld en boete; zes fi lms passend in 
de tijd van bezinning in de veertig dagen voor Pasen. Filmtheater Hilversum presen-
teert in samenwerking met de Regenboogkerk en onze parochie opnieuw een boeiend 
programma.

Dinsdag 7 maart: Silence  
De zoektocht van twee jonge Jezuïetenpriesters in de zeventiende eeuw naar hun ver-
miste mentor. Dit brengt hen naar Japan, een plek waar hun geloof ten strengste 
verboden is. Deze fi lm uit 2017, gebaseerd op de gelijknamige roman ‘Stilte’ van 
Shûsaku Endô, onderzoekt het vraagstuk van Gods zwijgen tegenover het menselijk 
leed.
Regie: Martin Scorsese, inleiding: Wietse van der Velde.
Aanvang: 14.00 en 20.00 uur

Dinsdag 14 maart: A Quiet Passion   
De biografi e van de negentiende-eeuwse Amerikaanse dichter Emily Dickinson. De 
getalenteerde Dickinson trok zich na een emotioneel trauma terug van de samenle-
ving en begon met het schrijven van poëzie. Volledig contrasterend met haar eigen 
benauwde bestaan, neemt ze haar lezers juist wel mee de wijde wereld in.
Regie: Terence Davies, inleiding: Jurjen Zeilstra. 
Aanvang: 14.00 en 20.00 uur

Dinsdag 21 maart: Ida    
Polen, 1962. Anna groeit op in een door nonnen geleid tehuis. Ze staat op het punt 
haar gelofte af te leggen, maar moet van haar moeder-overste eerst haar familie 
bezoeken. Een tante onthult haar eigenlijke naam, Ida Lebenstein. Een zoektocht naar 
identiteit en geloof volgt. Een indrukwekkende zwart-witfi lm. 
Regie: Pawel Pawlikowski, inleider: Wietse van der Velde.
Aanvang: 14.00 en 20.15 uur

Dinsdag 28 maart: Luther   
Als Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan 
het dienen van God. Als kritische student zet hij openlijk vraagtekens bij de beslis-
singen van Paus Leo X. Zijn 95 stellingen spijkert hij tegen de deur van de kerk van 
Worms, nu 500 jaar geleden.
Regie: Eric Till, inleiders: Jurjen Zeilstra en Wietse van der Velde.
Aanvang: 14.00 en 20.15 uur

Dinsdag 4 april: La Fille Inconnue      
Schuld en boetedoening staan centraal in deze fi lm uit 2016. Een jonge huisarts doet 
haar deur niet meer open wanneer er na sluitingstijd bij de praktijk wordt aangebeld. 
De volgende dag hoort ze over de vondst van het lichaam van een jong Afrikaans 
meisje. Het is het meisje dat voor haar deur stond.
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, inleider: Helen Gaasbeek.
Aanvang: 14.00 en 20.15 uur

Dinsdag 11 april: De Matthaüs Missie van Reinbert de Leeuw
De documentaire volgt pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw vanaf de 
eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten tot de aangrijpende uitvoering van 
de Matthäus Passion in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een fi lm over het mysterie van 
muziek en  de bezieling van musici.
Regie: Cherry Duyns, inleider: Heleen Weimar. 
Aanvang: 14.00 en 20.30 uur

Kosten: 7,50 (65+)/8,50 euro; met kortingsbon 1,00 euro voordeliger. 
Betalen kan in het Filmtheater uitsluitend via pin.
Filmtheater Hilversum (Herenplein 5, Hilversum) 
Telefoon: (035) 623 5466, www.fi lmtheaterhilversum.nl

FILMS IN DE 40DAGENTIJD

  di. 14 maart 2017
Filmtheater Hilversum

14.00 uur 
20.00 uur

A QUIET PASSION

Kortingsbon

  di. 28 maart 2017
Filmtheater Hilversum

14.00 uur 
20.00 uur

LUTHER

Kortingsbon

  di. 21 maart 2017
Filmtheater Hilversum

14.00 uur 
20.15 uur

IDA

Let goed op de aanvangstijden van de fi lms 
(en check op www.fi lmtheaterhilversum.nl)
Toegangsprijs: 
Tegen inlevering van deze coupons:
€ 6,00 / € 7,50
Betaling uitsluitend met PIN
Reserveren: 
035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

Kortingsbon

  di. 11 april 2017 
Filmtheater Hilversum

14.00 uur 
20.30 uur

DE MATTHÄUS 
MISSIE

Kortingsbon

  di. 4 april 2017
Filmtheater Hilversum

14.00 uur 
20.15 uur

LA FILLE 
INCONNUE

 di. 7 maart 2017
Filmtheater Hilversum

14.00 uur 
20.00 uur

SILENCE

Kortingsbon

Kortingsbon

Kortingsbon

Kortingsbon

Kortingsbon

Kortingsbon

Kortingsbonnen2017.indd   1 30-1-2017   11:46:22

20.15 uur

DIVERSEN

Gerestaureerde stucplafonds pastorie
De restauratie van de stucplafonds van de pastorie werd in november 2016 afgerond. Velen 
van u hebben die plafonds – die dreigden naar beneden te komen - al in hun verbluff ende 
staat als nieuw en met ongekende kleurenpracht op kerstmorgen en nieuwjaarsdag kunnen 
bewonderen. Iedere parochiaan die de plafonds nog niet heeft gezien, kan dat op zondag 
26 maart na de eucharistieviering doen. Wie zich al een indruk van het gedane werk wil 
verschaff en, kan dat voor wat betreft de bovenverdieping doen door een bezoek te brengen 
aan de website van de stukadoor Jaap Spakman: www.stukadoorsbedrijfspakman.nl en 
daar de knop ‘St. Vitus’ aan te klikken.

Zeg het met bloemen
Dat hebben Corry Giskes en Jannie Nieuwenhuizen ruim dertig jaar gedaan met hun 
werk voor de bloemengroep. Heel wat feestdagen en gewone zondagen was de kerk mede 
door hun inzet prachtig versierd. Zij moeten beide nu stoppen, maar dat kon natuurlijk 
niet zonder dat de bloemengroep hen daarvoor bedankte. Gerda Giskes ontving de hele 
groep met koffi  e in haar prachtige appartement, Susanne Rosielle-Barelds had een mooie 
taart gemaakt en twee bossen bloemen namens parochie maakten het feest compleet. Ook 
langs deze weg Corry en Jannie: heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en de fl eurige 
versieringen.
p.s.: Onze groep mist dus twee trouwe leden; nieuwe leden verwelkomen wij met open 
armen. Vind je het wel leuk om met bloemen bezig te zijn, maar denk je ‘Kan ik het wel’, 
geen punt, we helpen je graag.

Gerestaureerde stucplafonds pastorie
Omdat de groep deelnemers erg klein werd, zijn in 2015 de maandelijkse seniorenbij-
eenkomsten in De Akker gestopt. Er werd toen door de organisatie nagedacht over een 
alternatief. Een gevolg is toen geweest dat er een ontmoetingsmiddag voor oudere parochi-
anen in de pastorie is georganiseerd. Door de aanwezigen is dat als positief ervaren, maar 
tot op heden is daar geen vervolg op geweest. Op de laatste bijeenkomst van de parochiële 
bezoekersgroep hebben wij besloten weer een dergelijke middag te gaan organiseren. Die 
bijeenkomst is gepland op donderdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie. De 
senioren ontvangen een persoonlijke uitnodiging met wat meer details, onder andere over 
de vervoersmogelijkheden.

pastoor Wietse van der Velde

SILENCE
Met een inleiding door Wietse van der Velde 

(OKK St. Vitus)

A QUIET PASSION

Met een inleiding door Jurjen Zeilstra
(Regenboogkerk)

LUTHER

Met een inleiding door Jurjen Zeilstra
(Regenboogkerk) 

en Wietse van der Velde (OKK St. Vitus)

IDA

Met een inleiding door Wietse van der Velde 
(OKK St. Vitus) 

 Let goed op de Aanvangstijden! (z.o.z.)
(en check op www.fi lmtheaterhilversum.nl)

Toegangsprijs: 
Tegen inlevering van deze coupons:

€ 6,00 / € 7,50
Betaling uitsluitend met PIN

Reserveren: 
035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

DE MATTHÄUS MISSIE
van Reinbert de Leeuw

Met een inleiding door Heleen Weimar
(Regenboogkerk)

LA FILLE INCONNUE

Met een inleiding door Helen Gaasbeek 
(OKK St. Vitus)

Kortingsbonnen2017.indd   2 30-1-2017   11:46:22
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COLOFON OPRUIMEN!

SENIORENMIDDAG

GROTE SCHRIJVERS 
EN RELIGIE

04 mrt  Opnieuw beginnen - jongerenviering met maaltijd, 
  Ste Gertrudis - Utrecht, okj.okkn.nl
07 mrt  Film
09 mrt  Seniorenmiddag
12 mrt  Praten met koffie: vasten anno 2017
14 mrt  Film
16 mrt  Lezing Keltische spiritualiteit
18 mrt  Kaartavond
21 mrt  Film
23 - 25 mrt  Leringweekend 7 - 15 jr, okj.okkn.nl
26 mrt  Boekenbeurs
28 mrt  Film

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:
01 maart Aswoensdag, 19.30 uur
05 maart Dienst van Schrift en Gebed
9,16,23,30 maart Meditatief avondgebed
Extra collecte: 
5 maart Vastenactie (zie pag. 2)

VIERINGEN

In het Bijbelcafé in de Bibliotheek aan de 
‘s-Gravelandseweg worden op drie avonden 
in maart drie schrijvers besproken: Goethe 
(1 maart), Dostojewski (15 maart) en 
Proust (29 maart). Ds Jurjen Zeilstra geeft 
een inleiding en na een pauze is er gelegen-
heid om door te praten over de inhoud. 
Iedereen is welkom. De avonden beginnen 
om 20.00 uur en er wordt een bijdrage van 
twee euro gevraagd. www.bijbelcafe.nl

Februari lijkt er een prima maand voor: opruimen! Met de lente in het vooruitzicht alvast 
wat stofnesten wegwerken en ruimte scheppen. Je ontdoen van wat je eigenlijk niet meer 
nodig hebt, overzicht houden van wat er wel in de kast ligt of staat. Hoe nuttig en heilzaam 
kan zo’n opruimactie zijn. Ook anderen help je ermee en niet alleen omdat je er zelf zo’n 
vrolijk opgeruimd mens van wordt. De spullen die het huis uit mogen krijgen een tweede 
leven via de kringloopwinkel, Marktplaats, de kledingcontainer van het Leger des Heils 
en de kinderkerk. Huh, de kinderkerk? Natuurlijk, want de kinderen gaan ook dit jaar 
boeken, maar ook cd’s en dvd’s, inzamelen en verkopen. De opbrengst gaat naar Vladimir 
in Moldavië en het vastenproject 2017. U kunt uw boeken, cd’s en dvd’s inbrengen vanaf 
zondag 5 maart in het grote portaal. De verkoop is na de viering op zondag 26 maart. 

Omdat de groep deelnemers erg klein werd, zijn in 2015 de maandelijkse seniorenbij-
eenkomsten in De Akker gestopt. Er werd toen door de organisatie nagedacht over een 
alternatief. Een gevolg is toen geweest dat er een ontmoetingsmiddag voor oudere parochi-
anen in de pastorie is georganiseerd. Door de aanwezigen is dat als positief ervaren, maar 
tot op heden is daar geen vervolg op geweest. Op de laatste bijeenkomst van de parochiële 
bezoekersgroep hebben wij besloten weer een dergelijke middag te gaan organiseren. Die 
bijeenkomst is gepland op donderdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie. De 
senioren ontvangen een persoonlijke uitnodiging met wat meer details, onder andere over 
de vervoersmogelijkheden.

Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus 
graag inleveren voor 4 maart.
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


