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VOEL JE VRIJ!
Een zomerrubriek, mede mogelijk gemaakt door de foto-expositie ‘Voel je vrij’
die tot eind augustus in de kerk te zien is. Eén foto wordt uitgelicht en van
commentaar voorzien. Deze week door Bart Klijnsmit:

‘Ik neem de vrijheid geen keuze te maken uit de foto’s. Omdat ik ze indrukwekkend vind in hun verscheidenheid en tegelijkertijd ze een sterke eenheid
vormen. De foto’s roepen bij mij een groot scala aan gevoelens en verbeeldingen op variërend van het verlangen om te reizen, als een vogel in de lucht
zo vrij te willen zijn tot je vrij voelen om je eigen fouten te maken.
Ik zou hierbij een warm pleidooi willen houden voor het reizen en verkennen
en het ervaren van vrijheid in je eigen hoofd, huis of hof door het lezen van
boeken en in mijn geval muziek studeren. Onvergetelijke reizen kun je zo
maken.
Op dit moment geniet ik zeer van een prachtig drieluik van de Engelse
schrijfster Jane Gardam. Een onberispelijke man, Een trouwe vrouw en Laatste
vrienden. Drie heerlijke boeken over liefde, principes en fatsoen, geheimen en
eenzaamheid.
Op de orgellessenaar staat nu de mystieke cyclus orgelwerken La Nativité du
Seigneur van Olivier Messiaen. Vooral deel 3, Desseins éternels (Gods eeuwig
heilsplan) maakt op mij een grote indruk. Het is een lang en heel langzaam,
als het ware in één adem gespeeld stuk, dat op mystieke wijze de Goddelijke
rust en Zijn voortdurende aanwezigheid symboliseert. In december hoop ik
een aantal delen uit La Nativité du Seigneur uit te voeren in combinatie met een
aantal romantische Christmas Carols, gezongen door een dubbelkwartet.’
Met een hartelijke groet,
Bart Klijnsmit
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EN DAAR GAAN WE WEER!
AAN TAFEL & MEER
Terug van even weggeweest: Aan Tafel & Meer, de
tweewekelijkse combi van samen eten en samen
vieren. Op zondag 2 september bent u weer welkom.
Dat eten is altijd weer een verrassing, want wie is de
kok en wat staat er op het menu? Meld je aan voor
de maaltijd via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl.
Vanaf 18.00 uur ben je welkom in De Akker, de maaltijd
begint om 18.15 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd, richtbedrag 3,50 euro. Na de maaltijd
gaan we naar de kerk voor een klein viermoment dat
om 19.30 uur begint. Alleen komen eten of alleen
meevieren mag ook. En gasten meenemen is een goed
idee!

ZELF DOEN!
Wie het leuk vindt om de uitdaging aan te gaan een
menu in elkaar te zetten (en ja, rekening te houden
met dat budget!) en een keer te koken voor een groep
mensen van Aan Tafel & Meer wordt met applaus ontvangen. Ben je zo’n iemand die in de keuken thuis is?
Neem contact op via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl.
Maar ook wie zelf een viermoment in elkaar wil zetten
en op een zondagavond wil voorgaan, alleen of samen
met anderen: neem contact op via vieren@stvitus.nl.

MAANDAGWERKDAG
Ook in de vakantieweken is er zo hier en daar nog wel
wat verder gewerkt aan parochieplannen, maar iedereen heeft toch ook vooral genoten van het mooie
weer en de zomerdagen. Op maandag 27 augustus
pakken we de plannen weer op en wordt er verder
gewerkt aan de uitvoering ervan. Wie wil helpen met
meedenken, meepraten en/of uitvoeren is welkom in
De Akker om 20.00 uur. Om 21.30 uur sluiten we weer
af. Komende maandag zullen in ieder geval de werktafels omzien, vieren en missionair hun onderwerpen
voor de komende tijd bespreken. De werktafel cultuur
komt op dinsdag 28 augustus om 14.00 uur bij elkaar
en begint met het opruimen van de foto-expositie ...
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SPUGEN EN GORGELEN

Op 15 augustus kwam het kerkkoor weer bij elkaar
om te starten met de wekelijkse repetities. Ieder
jaar starten we dan met een gezamenlijke maaltijd,
altijd gezellig, lekker en sfeerrvol. Dit jaar met een
bijzondere gast: Gertjan Arentsen. Hij heeft met ons
technieken geoefend, die de kwaliteit van ons zingen
kunnen verbeteren. De ademhaling, de articulatie
en de plaatsing van klinkers en medeklinkers in de
mond/keel waren de onderwerpen. Blazen door
een rietje, in- en uitademen met de hand/het hele
lichaam naar beneden en boven, gorgelen met een
slokje water - het leidde tot veel gelach, maar ook tot
verbetering.
Na de eerste sessie met oefeningen was het tijd
om in de pastorie (buiten was te koud) de maaltijd
te gebruiken. Ingeborg had een heerlijke maaltijd
gemaakt: courgettesoep, kip-curry met rijst en als

toetje vers fruit met ijs. Voor de droge mond was er
wijn, bier en frisdrank. De stemming zat er goed in,
maar Gertjan riep ons tot de orde en we gingen weer
aan de slag. Na de pauze hebben we geoefend op de
articulatie; als ‘t goed was, ging dat gepaard met veel
spuugwerk. Kortom: de workshop was op de eerste
plaats leerzaam, maar vooral ook gezellig.
Wederom voelde ik de hechte groep die we zijn en
wederom dacht ik wat jammer dat er zoveel zangtalent zit in onze parochie die wij node missen. Daarom
mijn oproep tot slot: Kom op de woensdagavond
zingen. Het is een misverstand dat je iedere zondag
aanwezig moet zijn, het is geen móeten, het mág.
Probeer het eens en proef hoe wij samen muziek
maken.
Anne-marie de Vries

In het weekend van 8 en 9 september zijn meer
dan vierduizend gebouwen en monumenten zijn
voorpubliek toegankelijk. Het is het weekend
van Open Monumentendag. Ook onze kerk zal op
zaterdag 8 september langer open zijn dan gebruikelijk. Vanaf 11.00 uur tot
16.30 uur willen de grote deuren gastvrij open zetten. Het zou mooi zijn als
meerdere parochianen gastvrouw/gastheer willen zijn op deze dag, zodat we
met een rooster van twee uur per persoon aandacht kunnen hebben voor de
bezoekers. Opgeven kan bij Inge, vieren@stvitus.nl.
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AGENDA:
Zaterdag 25 augustus:
Zondag 26 augustus:
Maandag 27 augustus:
Dinsdag 28 augustus:
Woensdag 29 augustus:
Zaterdag 1 september
Zondag 2 september:
Zondag 2 september:
Woensdag 5 september:

13.00-16.00 u.
10.00 u.
20.00 uur
14.00
20.00 uur
13.00-16.00 u.
10.00 u.
18.15 uur
19.30 uur
20.00 uur

Open kerk
Eucharistieviering
Maandagwerkdag in De Akker
Werktafel cultuur
Koorrepetitie
Open kerk
Dienst van schriftlezing en gebed
Aan Tafel & Meer-maaltijd*
Aan Tafel & Meer-viermoment
Koorrepetitie

EN ALVAST:
Zaterdag 8 september:
Zaterdag 8 september
Maandag 10 september:
Woensdag 12 september:
Zondag 16 september
Zondag 16 september
Zondag 30 september:

Jaarvergadering en workshop bloemengroep
11.00 uur
Open Monumentendag
20.00 uur
Maandagwerkdag in De Akker
13.30 uur
Poetsen
15.00 uur
Vredeswandeling Hilversum
18.15 uur
Aan Tafel & Meer
Aan Tafel & Meer in Almere

* Graag opgeven voor de maaltijd vóór vrijdag 31 augustus, 17.00 uur
via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl

KOMENDE ZONDAG, 26 AUGUSTUS

ZONDAG 2 SEPTEMBER

10.00 uur: Eucharistieviering
Zondag van de trouw
Voorganger: pastoor Wietse van der Velde
1e lezing: Joz. 24,1-2 en 14-25 door Anne-Marie de Vries
e lezing: Efeziërs 6,1-9 door Laurette van Geene
Evangelie: Johannes 6,60-69
Voorbeden: Inge van Maaren

10.00 uur: Dienst van schriftlezing en gebed
Zondag van de ware reinheid
Voorganger: pastoraal werker Loes Berkhout
1e lezing: Deut. 10,12-21 door Ingeborg Hendriks
2e lezing: Efeziërs 6,10-20 door Loek Captijn
Evangelie: Marcus 7,1-23
Voorbeden: Loes Berkhout

AANBEVELING EXTRA COLLECTE OP 2 SEPTEMBER
Willen we als kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken
bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed kunnen luisteren
en op het juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en soms ook
tegenover. De opleiding van geestelijken en lectoren vergt aandacht en dus ook geld. Voor dat laatste
vraagt het Collegiaal Bestuur in de collecte van september uw bijdrage.

Colofon:
Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren.
Redactieadres: redactie@stvitus.nl. Kopijsluiting: 5 september 2018, 12.00 uur uur
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Ingezonden mededeling

HET GOOIS VAN PRAAG LEERHUIS 2018-2019

Het programma is samengesteld uit zeven leerhuisavonden en wordt afgesloten met een evaluatie. Het Leerhuis vervolgt na vorig seizoen het bestuderen van het Bijbelboek Genesis aan de
hand van de indeling die bij het lezen van de Tora in de synagoge wordt gehanteerd. Het gaat de
komende maanden over Jakob en Ezau, Lea en Rachel en de Jozefverhalen. De avonden worden
gehouden op de donderdagavonden.
Plaats: de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Inleiders: Afke Maas, Rob Cassuto, Marcus van Loopik en Eric Ottenheijm
Kosten: € 120. Per keer betalen kan ook. Het bedrag per avond is € 20.
Zie voor info en opgave: https://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com
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