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Als we denken aan ‘kerk’, dan gaat het al gauw over de 
diensten die gehouden worden in het gebouw van de 
kerk. De muziek, de diepgang van een preek, de schoon-
heid van een ritueel, de kwaliteit van een koor of keuze 
van de liederen. Dat is logisch, want vieringen zijn nu 
eenmaal het meest in het oog springende deel van kerk-
zijn. Mensen die actief bij een parochie betrokken zijn, 
weten echter wel beter. Zij weten dat het de mensen 
zelf zijn die de kerk maken, hun onderlinge verhoudin-
gen, het werk dat achter de schermen gebeurt, de vele 
ontmoetingen die er iedere week weer plaatsvinden. Het 
echte kerk-zijn vindt juist in die ontmoetingen plaats. 
Zonder al te veel verheven taal en zonder al te veel reli-
gieuze lading wordt daar naar elkaar gevraagd, wordt 
er gesproken, geluisterd, gedeeld en gebeden. Wordt 
er met elkaar samengewerkt, gerepeteerd in een koor, 
worden er bloemen van de markt geschikt voor het altaar, 
worden er liturgieblaadjes geprint en geniet, worden  
gespreksgroepen of vormingsavonden georganiseerd, 
wordt er koffie gezet, wordt er bij de Aldi gedubd over 
de hoeveelheid boodschappen voor de tweewekelijkse 
maaltijd in de Akker, wordt er gekookt en afgewassen. 
Ondertussen planten ouders zaadjes in de moestuin, 
praat een kerkbestuur een avond lang over coördinatie 
en zitten anderen te zweten op het vormgeven van een 
speciale viering of het schrijven van de voorbeden voor 
de viering van komende zondag. 
Doeners, praters, luisteraars, bidders, boekhouders, 
deskundigen, zangers, organisten en organisatoren; 
ze vormen samen de parochie. Ze appen, schrijven, 
e-mailen, bidden en bellen zich een slag in de rondte 
om het allemaal gedaan te krijgen. Maar bovenal zijn 
het mensen die het niet alleen zouden willen doen. Dat 
is de betekenis van het woord parochie; samen doen, 
kerkgemeenschap zijn. In een kerk vind je niet per se 
je vrienden, maar een gemeenschap van mensen met 
wie je het moet doen. Om daarbij te horen hoef je niet 
speciaal te zijn of je in te vechten; je hoeft alleen maar te 
zeggen: ‘Hier ben ik. Mag ik zien wie jullie zijn? En mag 
ik meedoen?’ 

...MEER
DAN EEN 
VIERING IN
EEN
GEBOUW

Column 
Dio van Maaren
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Pastoor Victor heeft geen fulltime dienstverband in 
onze parochie. In overleg met het kerkbestuur is hij 
daarom op maandagmorgen en de hele dinsdag vrij. 
Bij noodgevallen kunt u natuurlijk altijd bellen, maar 
anders graag niet op deze tijden. Zie voor zijn contact-
gegevens de colofon op pagina 15.

Zo worden we een kerk die niet slechts op zondag viert, 
maar die dag in dag uit vindbaar is voor de samenleving. 

Dit vraagt erom een open kerk te zijn, die niet slechts 
de deur open heeft staan voor het prachtige interieur dat 
uitnodigt om even uit het alledaagse te stappen, maar die 
bewogen is naar iedereen die op zoek is naar het goede, 
het ware en het schone.

In dat samen zoeken hebben we als Oud-Katholieke 
Kerk een breed repertoire van vieren en samenzijn aan te 
bieden en daarnaast kunnen we ook veel doen, dankzij de 
faciliteiten die ons ter beschikking staan. Zo willen we op 
vele manieren bijdragen aan de betrokkenheid van onze 
kerk op het leven van mensen in Hilversum. Niet als betere 
mensen of beter-weters, maar als samen-zoekers. 

De vieringen nemen daarbij voor mij een bijzondere  
plaats in als vindplaatsen, vooral het vieren van de sacra-
menten en de Eucharistie. Samen met de activiteiten, de 
ontmoetingen met mensen en hun verhalen zijn ze de 
dingen die mij als pastoor én als mens gelukkig maken.

Pastoor Victor Scheijde

Als pastoor in deze parochie probeer ik iemand te zijn 
die zijn deur heeft openstaan voor iedereen. Waar ieder-
een met zijn of haar eigen verhaal mag komen. Maar in de 
eerste plaats ben ik Victor, geboren in Amsterdam in 1976. 
Mijn levensweg heeft mij langs verschillende opleidingen 
en werkplekken geleid, voordat ik priester werd. Dat was 
en is mijn roeping. Zo ervaar ik dat ook werkelijk, als een 
stem die mij roept om de Heer te volgen. 

Als pastoor van deze parochie vind ik het belang-
rijk dat onze kerk zichtbaar en open is. Een open plek in 
het dorp waar mensen zich veilig kunnen voelen en rust 
kunnen vinden om te bidden, te mediteren, te vieren en 
anderen te ontmoeten. 

Ik geloof dat we trots mogen zijn op wie we zijn als 
kerkgemeenschap, op wat we geloven en hoe wij op een 
open manier naar elkaar en naar de samenleving om ons 
heen kijken. Die blik zorgt ervoor dat we ook kritisch 
mogen blijven op ons geloof en onze daden. Het is belang-
rijk dat we daar medestanders in vinden, ook mensen uit 
andere kerken, waarmee we het verband kunnen aangaan 
om samen te werken, te bidden en onze wereld te dienen. 

VAN 
DE 
PAS
TOOR 

MEER 

EEN PAROCHIE IS 
WERK AAN DE WINKEL
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Een stukje schrijven over ‘waarom lid worden van een kerk 
en waarom deze kerk’ doe ik als nieuw lid graag. Zo kan ik 
mij meteen ook even voorstellen, want niet vaak zien jullie 
mij in levenden lijve verschijnen. Als gevolg van mijn chroni-
sche ziekte M.E. ben ik grotendeels huis- en bedgebonden. 
Geloof en spiritualiteit is daardoor iets wat ik vooral thuis 
en in mijzelf beleef. Maar juist dankzij M.E. is de hang naar 
zingeving altijd groot geweest. Zo groot zelfs, dat ik ooit een 
opleiding heb gedaan tot spiritueel begeleider en mensen 
met diverse achtergronden heb bijgestaan op kruispunten 
in hun leven. Moeilijke momenten in het leven brengen 
mensen dikwijls op het punt waarbij ze zich gaan afvragen 

‘Waarom gebeurt dit?’ of ‘Waarom ben ik hier?’ Het zijn de 
donkere nachten van de ziel en ze brengen ons in één keer 
terug naar de essentie van het leven. Netflix, een mooie 
auto, de nieuwste smartphone, ze doen er ineens niets 
meer toe. En dit geldt voor ieder mens, al dan niet religieus 
en van welke achtergrond dan ook. 

Ja, de kerk is haar aantrekkingskracht voor velen verloren. 
Het is niet ‘hip’ om bij een kerk te horen. Het woord God 
roept zelfs vaak weerstand op. Als je vertelt dat je naar 

de kerk gaat, word je medelijdend aangekeken. 
Alsof je een naïef schaap bent zonder een eigen 
mening. Kerkgang lijkt iets te zijn van vroeger, nu 
weten we beter… Maar de mensen zijn spiritu-
eler dan ooit. Dat wil zeggen: ze zoeken naar ant-
woorden. Er worden allerlei spirituele stromingen 
uitgeprobeerd. Sommigen blijven hangen, 
maar velen doen aan ‘reli-shoppen’ en vinden 
geen bestemming. Ook ik heb heel wat rond 
gezworven, nadat ik de RKK de rug toekeerde. 
Een zware periode in mijn leven veroorzaakte 
zelfs een stevige geloofscrisis, die mij van élke 
kerk weghield. Maar een volgende crisis bracht 
me juist weer terug naar de kerk. Eén die beter 
bij mij past, die mij de oude rituelen biedt waar 
ik me fijn bij voel, maar wiens visie met de tijd is 
meegegaan. Een kerk die ook naar zichzelf wil 
kijken. Zich wil ontwikkelen, net als ik. 
Voor mij zit de kracht van onze kerk in die com-
binatie: de veiligheid van het vertrouwde, maar 
ook het besef dat mensen van nu andere zaken 
vragen van een kerk. Hoe kun je je veilig voelen 
bij God als Zijn spreekbuis beweert dat je ‘niet 
goed genoeg bent’ omdat je vrouw bent of homo-
seksueel? Dat past niet meer in deze tijd. 
Een crisis op zo’n grote schaal zoals nu met het 
coronavirus doet veel mensen zich weer wenden 
tot het Goddelijke. Waar kunnen zij beter terecht 
met hun angst en nood dan bij de kerk? En hoe 
fantastisch is het dan om te bemerken dat deze 
kerk niet veroordeelt, maar met een open hart 
naar je kijkt? Ik ervaar onze gemeenschap als 
een warme, betrokken groep mensen. Elk als 
een schakel in een ketting, waarbij God het anker 

vormt. Geïnspireerd in de geest van Jezus zijn wij 
- ieder op zijn eigen manier - bereid mensen in nood een 
helpende hand te reiken. Dat doen we door middel van 
diensten op internet als het niet anders kan, maar ook door 
praktische hulp voor hen die dat nodig hebben. Ik denk dat 
dát de kerk van de toekomst is: open staan voor de vragen 
die leven en mee kunnen stromen met wat de situatie op 
dat moment vraagt. En dat alles vanuit het vertrouwde fun-
dament: het christelijk geloof en de oude rituelen. 

Sanna Jonkhart
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MEE
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Onze parochie kent sinds december 2018 een drietal 
pastoraal assistenten: Maghali Haas, Laurette van Geene 
en Mariëtte Smits. Vanwaar dit ‘team’?

In eerdere jaren was het de pastoor die van tijd tot 
tijd op bezoek ging bij parochianen die om uiteenlopende 
redenen op zondag niet meer naar de kerk konden komen. 
Daarnaast was er de bezoekersgroep die hem daarin 
bijstond. Zowel de pastoor als de bezoekersgroep leggen 
trouwens nog steeds bezoeken af, maar dit laatste is door 
de jaren heen geleidelijk kleiner geworden. 

Kerk-zijn en een gemeenschap vormen omvat meer 
dan het wekelijks naar de zondagse viering komen. Dat er 
naar je wordt omgezien, dat je niet vergeten wordt en je 
het gevoel houdt erbij te blijven horen, dat de band met 
de mensen die men voorheen vaak ontmoette behouden 
blijft… ook daar gaat het om. Aangezien onze parochie 
vergrijst en steeds meer mensen om uiteenlopende redenen 
aan huis gebonden zijn, is het noodzakelijk geworden meer 
mensen te betrekken bij het onderhouden van contacten. 
Wie van ons drieën contact opneemt met welke parochiaan 
gebeurt in regelmatig overleg met pastoor Victor en met 

Henny Plomp, die de 
bezoekersgroep leidt 
en veel parochianen 
kent via de bezoeken 
die zij al jaren aflegt. 

Waar die gesprek-
ken zoal over gaan? 
Dat loopt zeer uiteen. 
Hoe het de persoon 
in kwestie op dat 
moment vergaat, dat 
als eerste natuurlijk. 
Soms is een luiste-
rend oor het eerste 

waar behoefte aan bestaat. Wat er in kerk en parochie 
gaande is, ook daar gaat het vaak over. Zoals de benoe-
ming van een nieuwe pastoor en de verkiezing van de 
nieuwe aartsbisschop. De digitale nieuwsbrief blijkt op dit 
punt trouwens een veel gelezen informatiebron te zijn! 

Naarmate het contact vaker plaatsvindt gaat het ook 
over meer persoonlijk zaken: Hoe ervoer men het kerkelijk 
leven en het geloof vroeger en hoe doet men dat nu? Met 
welke vragen, twijfels misschien kijkt men nu aan tegen 
alles wat vroeger zo vanzelfsprekend was?

In onze parochie zijn wij als pastoraal assistenten nog 
maar kort actief, maar de parochie Utrecht loopt op dit 
punt enige jaren op ons voor. De ervaringen die daar zijn 
opgedaan, zijn voor ons interessante informatie. Zo wordt 
daar bijvoorbeeld regelmatig de communie bij mensen 
thuisgebracht. In welke vorm je dit kunt doen, is een 
onderwerp waarover wij in gesprek zijn. 

We zijn enthousiast begonnen met het leggen van 
contacten en gaan daarmee door. Onze indruk is dat velen 
zowel een telefoontje van tijd tot tijd als een bezoek aan 
huis zeer op prijs stellen! Zou u het prettig vinden als 
iemand een keer bij u langskomt, laat dat dan weten aan 
pastoor Victor.

Mariëtte Smits
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Ons kerkkoor probeert samen met de organist de muzi-
kale onderdelen van iedere dienst zo goed mogelijk te 
verzorgen. Het is heerlijk om de woorden van God ook 
met muziek tot je door te laten dringen. Muziek ligt vaak 
dichter bij je emoties en daarmee krijgen sommige woor-
den dan ook een diepere betekenis. Zeker bij lofliederen 
stroomt soms liefde en blijdschap al zingend bij je naar 
binnen. En de verdrietige muziek uit de vastentijd kan je 
diep raken. 
Als koor zijn we een hechte groep; we zingen graag, 
maar willen er ook zijn voor elkaar. Hecht, maar zeker 
niet gesloten. Iedereen die wil meezingen wordt van 
harte welkom geheten: hoe meer zielen, hoe beter. 
Bijna elke woensdagavond komen de koorleden naar 
de kerk om onder leiding van dirigent Gerard de Ridder 

te repeteren. Voor de koffiepauze is de muziek voor de 
komende zondag aan de beurt en daarna is er tijd voor 
iets anders. Vaak is dat nieuwe kerkmuziek. En drie keer 
per jaar zijn er de voorbereidingen voor een extra acti-
viteit: de Choral Evensong in de vastentijd, de bijdrage 
aan de bijeenkomst op Allerzielen en de Christmas 
Carols. Dan groeit het aantal zangers ineens omdat we 
voor deze uitvoeringen graag de gelegenheid bieden aan 
mensen van binnen en buiten de parochie om mee te 
zingen. Over het algemeen gaat het dan om vijf repe-
tities van 20.15 tot plusminus 21.30 uur. De gewone 
repetities zijn op woensdagavond van 19.30 tot onge-
veer 21.30 uur (ingang via de zijdeur). Zoals gezegd: u 
bent van harte welkom!
Ingeborg Hendriks

HECHT 
EN 
OPEN

inspiratie/stilte-annemiek-column)
Toen ik die vraag stelde ‘Hoe is het met jou?’, verwachtte ik 
op dat moment echt antwoord? Ach, zo bewust was het alle-
maal niet. Maar was mijn vraag, mijn interesse oprecht? Ik 
hoop het wel. Zoals ik ook hoop dat een ander mij soms durft 
bevragen. En dat ik eerlijk antwoord durf te geven. 
Een knipoog, een glimlach, zomaar een hug. Kleine momen-
ten, gebaren met betekenis. Terwijl ik dit schrijf zoeken we als 
land, als kerk, als medemensen naar wegen midden in de co-
ronacrisis. Opeens vallen zoveel vertrouwde routines weg. We 
kunnen ons onveilig voelen, angstig, onzeker. En toch. Er wor-
den nieuwe manieren gevonden om naast elkaar te staan. 
Persoonlijk contact wordt nu een appje, een telefoongesprek 
of een achtergelaten tas boodschappen bij een voordeur. We 
kunnen elkaar even niet opzoeken en niet samenkomen in 
een kerkgebouw. Maar een luisterend oor bieden, dat kun-
nen wij allemaal! De Amerikaanse tv-dominee Bobby Schuller 
zei over de coronacrisis tegen zijn toehoorders: ‘Jij bent de 
aangewezen persoon om er te zijn voor een ander.’
Ik voel me daardoor aangesproken en ik hoop u ook! 

Laurette van Geene-Grasmeijer

Zomaar een vrijdagavond in het voorjaar. Ik lig net met m’n 
voetjes omhoog op de bank, iets lekkers binnen handbereik, 
een Netflix-film aangezet. Moe van de week die achter me 
ligt. De deur gaat open aen een zoon stapt binnen met in 
zijn kielzog een vriend die ik lang niet gezien heb. Mijn film 
op pauze (zucht…), en ik zeg: ‘Hé, hoe is het met jou?’ De 
reactie daarop overvalt me. ‘Nou, eigenlijk niet zo goed.’ Ik 
schrik ervan, val even stil. En aarzel. Maar daarna vraag ik 
door. Hoe kan ik ook anders? De film vergeten, mijn moeheid 
naar de achtergrond verdwenen, ontstaat er een bijzonder en 
openhartig gesprek. Het verdriet van de vriend kan ik niet re-
pareren, zijn verhaal horen kan ik wel. Geleidelijk worden we 
samen stiller. Zo werd het een avond die ook mij veel meer 
bracht dan ik tevoren had kunnen bedenken. 
Van tv-presentatrice Annemiek Schrijver las ik onlangs een 
column met als titel ‘Ons zwijgen werd een zegen’. Daarin 
schrijft ze over de tijd die ze in stilte naast haar broer op een 
intensive care doorbracht. En hoe in die periode waarin met 
elkaar spreken niet meer mogelijk was, de stilte aandacht 
werd. Annemiek zegt dan ‘Mijn broer leerde me te luisteren 
naar datgene wat hij niet meer zeggen kon. Mijn oren gingen 
staan naar het onzegbare.’ (https://kro-ncrv.nl/protestant/

ZO’N 
VRAAG

https://kro-ncrv.nl/protestant/inspiratie/stilte-annemiek-column
https://kro-ncrv.nl/protestant/inspiratie/stilte-annemiek-column
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aan te geven, de buxussen, hedera’s en andere planten zijn 
verwijderd, de oude grindtegels liggen klaar om afgevoerd 
te worden. Eerst moet nu de grond worden afgegraven 
voor de herinrichting kan plaatsvinden en het lange pad 
van grind zichtbaar wordt.
In het middelpunt van ons labyrint komt een kleine rust-
plek waar een bijzonder keramiek kunstwerk de aandacht 
vraagt. Beeldend kunstenaar Marjo Postma hoorde over 
onze labyrintplannen en bood aan tegen vergoeding van 
materiaal- en ovenkosten een Bron te maken. Een object 
waaruit stromend water opwelt. Terwijl de ‘werktafel laby-
rint’ aan het plannen en uitrekenen was, is Marjo in de win-
termaanden bezig geweest met het ontwerpen én maken 

Wie een eerste stap zet in een labyrint weet dat er heel wat 
stappen volgen én dat je na het bereiken van het eindpunt 
weinig verder bent gekomen. Tenminste, hemelsbreed. 
Want dat eindpunt, het midden, wordt bereikt door het 
volgen van één pad – er zijn geen afslagen of kruispunten - 
dat al slingerend het midden zoekt. Soms lijkt het of je nog 
maar een paar stappen van dat doel verwijderd bent, maar 
dan buigt je pad weer een andere kant op. Verdwalen kan 
niet, dat scheelt dan weer. Wie volhoudt en het pad blijft 
volgen, zal eens dat midden bereiken. 
Misschien heeft u wel eens een labyrint gezien, bijvoor-
beeld de imposante tegeluitvoering in de kathedraal van 
Chartres. Maar kent u ook het labyrint in het Museumbos 

van de Bron. Begin maart was ze weer bij een overleg en 
verraste ze ons met het eindresultaat. 
En wat hadden we graag gewild dat het labyrint nu geopend 
kon worden en gehoopt dat het in de Goede Week een rol 
had kunnen spelen. Vanwege de beperkende maatregelen 
en omdat het fysieke werk in de tuin toch echt door een 
aantal mensen gedaan moet worden, liggen we helaas 
achter op schema. Maar ondertussen wordt er wel gekeken 
naar mogelijkheden om verder te gaan en hopen we bin-
nenkort te weten wanneer we u kunnen uitnodigen om een 
keer langs te komen om bij de ingang van ons labyrint die 
eerste stap te zetten.

in Almere of die op een grasveld in Utrecht-Overvecht? 
En dan deze vraag: Heeft u wel eens een labyrint gelopen? 
Vanaf de ingang de hele weg volgend naar het eindpunt? 
Zo’n eerste stap kan best lastig zijn. Je loopt, maar 
waar naartoe? Dat gedraai ziet er weinig efficiënt uit. 
Waarom zou je dit eigenlijk doen? En ook: Wat levert het 
je op? Degene die al wel eens zo’n weg heeft afgelegd zal 
dan zeggen: ‘Probeer het maar zelf. Ga maar gewoon. 
Concentreer je op je lopen en volg dat pad.’ 
In de voortuin van de pastorie, het deel tussen kerk en 
Akker, is begin dit jaar begonnen met de voorbereidingen 
voor het kunnen aanleggen van een labyrint. Een aantal 
beukhagen is verplaatst om de rechte lijnen van de omtrek 

LABY
RINT

Marjo Postma (1958, Ulestraten) studeerde aan de 
Gelderse Leergangen, Nijmegen (tekenen en textiel) en 
daarna aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, 
Amsterdam. In 1984 was ze winnaar van de Prix de 
Rome. De afgelopen jaren heeft ze geëxposeerd op 
diverse plaatsen in binnen- en buitenland. Marjo’s werk 
is veelzijdig en ze werkt met verschillende materialen. 
Zoals ook klei!
https://marjopostma.nl/

labyrint Almere

https://marjopostma.nl/
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Geroepen door een Stem 
die de stilte niet breekt,

willen wij de weg 
van onze bestemming gaan.

Op voeten 
die liefdevol dienen, 

met handen 
die vreugdevol scheppen, 

op de hartslag 
van een biddend leven,

op de adem 
van aandachtig zijn.

Wij willen ons laten vernieuwen
door Uw Stem.

Ons leven,
ons samen leven

en de aan ons 
toevertrouwde aarde.

Wees dan aanwezig,
Stem in ons midden,

juist als wij vaak 
afwezig zijn voor u,

voor elkaar
en voor uw aarde.

Laat ons
naam maken

door uw naam
onder alle namen
hoog te houden.

Amen.

Tekst via Loes Berkhout, 
werkzaam in het Wilhelmina-kinderziekenhuis

NAAM 
ONDER 
ALLE 
NAMEN

Vorig jaar rond deze tijd zijn we aan de slag gegaan op 
het stukje grond onder de grote boom tussen de kerk 
en De Akker, om met de kinderkerkkinderen een moes-
tuin te maken. Ze hebben meegedacht over hoe we het 
gingen aanleggen. Want welke groente en wat voor fruit 
zou leuk zijn om te gaan zaaien en natuurlijk te oogsten? 
We zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan, met als 
resultaat onder andere heerlijke komkommers.
Ook uitgevoerd: Aan die grote boom is een schommel 
gehangen, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Een 
hele mooie grote klimboom was de kers op de taart. Er 
kwam een compostbak, zodat we onze eigen compost 
kunnen maken en een regenton om de tuin vooral in 
droge zomers water te kunnen geven. 
Nu een jaar later blijkt dat het best een uitdaging is om 
een moestuin gaande te houden. Op zoek naar infor-
matie en hulp kwam ik de organisatie Urban Farming 
035 tegen. Deze organisatie wil graag het ontstaan van 
buurt(moes)tuinen zoveel mogelijk bevorderen en helpt 
mensen die zo’n initiatief willen beginnen. 
Zo kwam het dat ik in januari van dit jaar een gesprek 
had met Elfie Bakker van Urban Farming. Ook paro-
chiaan Marcel Brian, die de tuin een warm hart toe-
draagt, was erbij. We hebben gekeken naar de grond die 
ons ter beschikking staat en we wilden graag weten wat 
de mogelijkheden waren. Het idee om van de kinderkerk-
moestuin een buurtmoestuin te maken was geboren.
Elfie maakte een plan: Een indeling van houten bakken, 
waardoor je eigenlijk zes aparte kleine tuintjes krijgt. 
Elke bak heeft zijn eigen groente en fruit. Bijvoorbeeld 
aardappelen, courgettes, ui en pompoen. De muur van 

De Akker is een mooie warme plek voor klimmers. Wij 
hebben gekozen voor bramen en frambozen. Voor die 
struiken komen kruiden te staan. Zo ontstaat een afwis-
selende tuin met verschillende soorten groente en fruit, 
en aardig om naar te kijken.
Daarnaast vatten we het plan op om mee te doen aan 
NLdoet en van ‘onze‘ moestuin een buurtmoestuin te 
maken. Het idee was dat buurtbewoners zich zouden 
opgeven voor de NLdoet-actie of op de dagen van de actie 
even langs zouden komen bij onze moestuin. We hopen 
nog steeds dat buurtbewoners met groene vingers en 
een groen hart de buurtmoestuin willen ondersteunen 
met vooral tijd voor het onderhoud en het water geven 
van de plantjes wanneer dit nodig is.
Het ultieme beeld zou zijn dat mensen uit de buurt langs 
de moestuin komen om wat kruiden af te knippen voor 
het avondeten. Daarna misschien gaan zitten op ons 
bankje om lekker te kletsen, terwijl de kinderen op de 
schommel heen en weer slingeren. Een plek waar buurt-
bewoners samen met parochianen werken aan een 
lekkere moestuin en een mooi groen stukje tuin in de 
buurt.
Was NLdoet doorgegaan, dan waren we op vrijdag 13 
maart met in totaal twintig man aan de slag gegaan 
in de tuin. Een aantal brandweermannen, mensen uit 
Hilversum, parochianen en een groep middelbare scho-
lieren. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. 
Hopelijk komt NLdoet met een nieuwe datum als de rust 
is weergekeerd of anders plannen we zelf een dag om de 
buurtmoestuin tot leven te laten komen.
Rachel de Moor - Kinneging
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Gebed
Voor elkaar en samen bidden is iets wat verbinding geeft 
in het geloof. En zolang we elkaar in deze tijd niet lijfelijk 
kunnen ontmoeten, is de behoefte eraan misschien wel 
des te sterker. Daarom willen we het volgende initiatief bij 
u neerleggen: we nodigen u uit om mee te doen aan een 
groepje dat op vaste tijden voor intenties uit de parochie 
gaat bidden. Gebedsonderwerpen, die via de pastoor of 
leden van het kerkbestuur binnenkomen, worden u dan 
via whatsapp of e-mail doorgegeven (al dan niet met ver-
melding van namen en specifieke omstandigheden) en 
we rekenen er dan op dat u op vaste momenten deze 
intenties in gebed voor God wilt brengen. Deze vaste 
momenten kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens de 
avondgebeden die ook via Youtube worden uitgezonden, 
of tijdens de internet-vieringen van de landelijke kerk op 
zondagmorgen. Daarnaast kunt u natuurlijk elk zelfge-
kozen moment uitkiezen om te bidden... 

Hier kunt u zich aanmelden om deel uit te maken van dit 
gebedsgroepje: stuur een mailtje aan gebed@stvitus.nl.

Als u intenties of een gedachtenis wilt aandragen, meld 
die dan ook op gebed@stvitus.nl (het e-mailadres wordt 
beheerd door de pastoor) of geef deze door aan een van 
de kerkbestuursleden.

Vieringen van de landelijke kerk
Zolang de crisis duurt zal de landelijke kerk via YouTube 
iedere zondagochtend een viering uitzenden, vanuit de 
parochiekerk van Amersfoort. De beide bisschoppen zijn 
daarbij de voorgangers. U kunt die uitzendingen vinden 
via de link op de site van de landelijke kerk: https://
www.okkn.nl. Daar kunt u op de voorafgaande zaterdag 
ook de liturgie van de dienst downloaden.

Steeds meer mensen maken voor de collectes in de kerk 
gebruik van hun telefoon via de GIVT-app. Handig voor 
wie geen contant geld op zak heeft en toch een bijdrage 
in het mandje wil doen. Handig ook voor de penning-
meester, die wekelijks automatisch de giften op de reke-
ning van de kerk bijgeschreven ziet worden en niet meer 
naar de bank hoeft om contanten te storten. Handig ook 
voor diegenen die hun giften aftrekbaar willen maken voor 
de belastingen, omdat er jaarlijks een overzicht van al hun 
giften naar hun e-mailadres gestuurd wordt. Voor wie er 
nog geen gebruik van maakt: met uw smartphone kunt u 
eenvoudig naar de Google- of Apple appstore navigeren en 
vandaar de GIVT-app downloaden en installeren. volg de 
instructies op uw scherm... Tijdens de dienst kunt u een 
bedrag invullen en zodra het collectemandje voorbijkomt, 
houdt u even uw telefoon erboven en het is gedaan! Zolang 
u niet in de kerk kunt komen, kies dan in de GIVT-app niet 
voor ‘collectemiddel’, maar voor ‘lijst’. Kies daarin onze 
parochie en druk alsnog op ‘geef ’. Gedaan! Dank namens 
de penningmeester!
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Pastoor: Victor Scheijde
Melkpad 14
1217 KC 
Hilversum
tel. 035 – 624 80 09
pastoor@stvitus.nl
Vrij op: maandagochtend en 
dinsdag

Secretariaat:Titia van der Heijden-
Folkers
tel. 06 829 900 31
secretaris@stvitus.nl

Penningmeester: Dio van Maaren
Kamerlingh Onnesweg 167
1223 JE Hilversum
tel. 06 536 972 94
penningmeester@stvitus.nl

Koster: M.J.G. Vos – van Buuren
tel. 06 511 76 332
vosvanbuuren@hetnet.nl

Bankrekening:
IBAN: NL45 INGB 0658 444 522
t.n.v. Kerkbestuur oud-katholieke
parochie van St. Vitus
Website: hilversum.okkn.nl

Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, 
Dio van Maaren. 
Redactieadres: redactie@stvitus.nl

Over deze uitgave: naast de tweewekelijkse digitale nieuws-
brief met voornamelijk actuele parochie-informatie brengen 
we graag deze Vitus uit: een uitgave op papier of als pdf met 
wat meer achtergrond en langetermijnberichten. Het is de 
bedoeling dat deze Vitus zo’n twee keer per jaar verschijnt. 
Vanwege (porto)kosten hopen we dat velen van u zullen 
kiezen voor de digitale uitgave. Mocht u willen wisselen van 
uitgave, liever digitaal dan in een envelop (of andersom), geef 
dat dan door aan de redactie via redactie@stvitus.nl. Via dat-
zelfde mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuws-
brief. Behalve in nieuwsbrieven en Vitus zijn berichten over de 
parochie ook terug te vinden op website en via Facebook.

https://hilversum.okkn.nl
https://www.facebook.com/oudkatholiekevitus

AGENDAEN
DAN
NOG
DIT

CON
TACT
&
COLO
FON

Tijdens het maken van deze uitgave bevinden we ons in het midden van de coronacrisis 
met alle beperkende maatregelen van dien. Daarom hieronder geen lijst van activiteiten. 
Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt en weer gaat gebeuren!. Via de website en de 
tweewekelijkse nieuwsbrief, maar ook via de parochie-app wordt gecommuniceerd wat er 
in de actualiteit gaande is. Ontvangt u nog geen parochieberichten via WhatsApp, Titia (tel. 
06 829 900 31) voegt u graag toe aan de groep. Aanmelding voor de digitale nieuwsbrief 
kan via redactie@stvitus.nl
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