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DRIEMAAL VOLUIT LEVEN
Zoals ik in mijn bijdrage in april al aangaf,
valt er nog wel meer te zeggen wanneer men
kijkt naar het klooster als inspiratiebron.
Ik wil daar dus nogmaals aandacht aan
besteden. Deze keer zoom ik in op wat ik
de spiritualiteit van het samenleven noem.
In het klooster vinden vele ontmoetingen
plaats: van mensen onderling, van mensen
en God en ook van de mens met zichzelf.
Iedere ontmoeting is even waardevol en
even belangrijk. Ik beperk me hier tot het
perspectief van de gast.
Vaak hebben gasten het gevoel dat ze erg
op zichzelf teruggeworpen worden in een
klooster. Men is uit het eigen levensritme
gestapt en beland in de stilte. In die ruimte
vol stilte ontmoet de gast de bewoners, allereerst de gastenbroeder of –zuster. Daarna
ontmoet de gast meestal wel enige andere
gasten, aan tafel of ’s avonds in de recreatieruimte. Met hen kunnen de gesprekken
zeer diep gaan. In de veilige ruimte van het
klooster – en misschien van de wetenschap
dat je elkaar waarschijnlijk nooit meer zult
zien – ontstaat een echte dialoog. In de
liturgie van getijden en eucharistie ontmoet

de gast God, misschien wel intenser dan
ooit tevoren. Tenslotte komt de gast in de
stilte meestal zichzelf tegen. Daarop wordt
de cirkel weer opnieuw ingezet wanneer
men een gesprek vraagt met de gastenbroeder of -zuster.
En zo kan het zijn dat iemand in het
klooster komt tot een intenser samenleven. Een intenser samenleven met God,
met anderen, met zichzelf. Driemaal voluit
samenleven dus.
Nu is het natuurlijk de kunst om zulke
ervaringen niet alleen tot het klooster te
beperken. Wie ze in het klooster ervaart,
neemt ze mee naar huis om er een levenshouding van te maken. De spiritualiteit van
het samenleven is immers ook buiten de
kloostermuren mogelijk, zelfs voor mensen
die nooit in een klooster komen. Hij kan
leven bij alle mensen, maar hopelijk toch
bij mensen in de kerk. Zij staan toch open
voor God en voor de naaste en ze vergeten
daarbij niet open te staan voor zichzelf?
Zij doen in ieder geval hun best om hier
steeds aan te blijven werken door ruimte
en tijd voor ontmoetingen open te laten.

In hoeverre hebben wij, als persoon en als
gemeenschap, die tijd en ruimte?
Helen Gaasbeek, assisterend pastor

600 JAAR VITUS IN HILVERSUM
Op de feestdag van Sint Vitus woensdag 15
juni vieren we samen met de andere kerken
in Hilversum dat 600 jaar geleden het
georganiseerde parochieleven in ons dorp
begon. We doen dat om 20.00 uur in het
grootste Hilversumse kerkgebouw, de Sint
Vitus aan de Emmastraat.
Een twintigtal koren zal zich die avond
laten horen. Onder leiding van Bob van der
Linde doet ook ons koor, aangevuld met
gastzangers, mee. Het OK Vituskoor zingt
twee stukken: Verleih uns Frieden gnädiglich van Felix Mendelssohn Bartholdy en
Miserere van Jan Pieterszoon Sweelinck.
In 1416 zongen de Hilversumse christenen
Gods lof uit één mond. In de eeuwen
daarna zijn zij uiteengevallen in vele kerken
en kerkgemeenschappen. Maar anno
2016 weten wij – Goddank – wel dat wij
niet zonder elkaar kunnen, dat er met alle

veelkleurige verscheidenheid toch een hartelijke eensgezindheid moet zijn om aan
mensen in onze tijd de bevrijdende boodschap van het evangelie te kunnen brengen.
Op deze avond wordt het eerste exemplaar
gepresenteerd van het boek 'Zes eeuwen
Hilversummers en hun kerken', dat door
Pieter Hoogenraad op verzoek van de Raad
van Kerken is geschreven. Mis deze avond
niet!
De Stichting Kerkarchitectuur Hilversum,
waarin de oud- en de rooms-katholieke
Vituskerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk, de Onze Lieve Vrouwekerk en
het Leger des Heils samenwerken, organiseert op 18 juni en 6 augustus open
kerkmiddagen met als thema 600 jaar kerk
in Hilversum. Naast een kleine tentoonstelling zal er een kerkenwandeling zijn onder
leiding van Pieter Hoogenraad.

UIT DE PAROCHIE
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(VERVOLG)

Rouw en ziekte
Woorden van hoop en verwachting van een leven bij en in God deelden we ook met
elkaar bij de uitvaart van Wim Bikker, die op 14 april onverwacht in de leeftijd van
86 jaar is gestorven. Elders in dit blad staan woorden ter herinnering aan Wim. Wij
zullen hem missen, deze trouwe bezoeker van de vieringen aan het Melkpad met zijn
warme belangstelling niet alleen voor zijn familie, maar voor alle mensen om hem heen.
Verwarring en onzekerheid is er bij Henk Brouwer en zijn vrouw Mariëtte Smits, sinds zij
onverwacht werden geconfronteerd met een ernstige ziekte die Henk overviel. Henk en
Mariëtte weten zich omringd door de liefde en aandacht van velen uit hun vriendenkring
en ook uit onze parochie. Mogen zij zich ook gedragen weten door de liefde en de vrede
van God.

Dodenherdenking in Hilversum
Wanneer ik dit schrijf is het 4 mei. Bij de
Dodenherdenking in het Rosarium heb ik
met de voorzitter van de Raad van Kerken
Hilversum namens de kerken een krans bij
het monument gelegd om de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen
daarna te gedenken. Het uur daarvoor was
ik bij de bijeenkomst in Theater Gooiland.
Daar hield mevrouw Nina Nooter, ouddirecteur van het Nationaal Comité 4 en 5
mei, een indrukwekkende lezing. Deze op
zichzelf mooie bijeenkomst is in Hilversum
zonder een enkele verwijzing naar God of de
christelijke traditie. Voor de goede hoorder
dook echter plotseling een gebed tot God
op. Nina Nooter citeerde namelijk haar
vader Jan Nooter, die vlak na de oorlog het
lied 'Geef vrede, Heer, geef vrede' schreef
(gezang 174). Zij noemde alleen de eerste
woorden van dit lied, dat geschreven werd
als een reactie op en een verwerking van
de ervaringen van de dichter in de Tweede
Wereldoorlog. Bij mij kwamen echter al de
woorden van het lied, een echt gebed, naar
boven. In een wereld waarin nog steeds de
sterkste het pleit wint, onrecht en leugen
heersen en elke (echte) waarde ontluisterd
wordt en de toekomst door veel mensen als
duister wordt ervaren, doet de dichter een
beroep op Jezus Christus. Hij is immers
onze vrede, die voor ons heeft geleden,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst
en pijn, opdat wij de mensen blijdschap
zouden geven en vredestichters zijn. Het is
een lied dat ons door de diepte van 4 mei
heen brengen kan in de blijdschap van 5
mei. Een opdracht voor iedere mens, een
opdracht zeker voor mensen die willen gaan
in het voetspoor van de Man van Pasen,
Christus de Heer. Op deze vooravond van
het feest van de Hemelvaart van de Heer in
de seculiere Hilversumse dodenherdenking
klonken dus plotseling woorden van christelijke hoop en verwachting.

Preek van de leek met koffie toe
Zondag 10 april hield Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde, de preek
van de leek. Zij ging daarin nader in op de vele vragen die er zijn rondom het einde van
het menselijk leven en op de waarde van de mens ook al is die ernstig ziek of lijdend aan
bijvoorbeeld alzheimer. Tijdens het praten met koffie na de dienst werd stevig doorgepraat
en meerdere mensen vroegen om een vervolg op dit gesprek. Er wordt een avond gepland
in september aanstaande.

Foto’s kerkwijding Middelburg: Bert Binnenmarsch

Wijding in Middelburg
Op diezelfde zondag spoedde ik mij na de viering samen met Maarten naar Middelburg.
Daar vond ’s middags de wijding plaats van de St. Augustinuskerk, de voormalige lutherse
kerk die door de Zeeuwse oud-katholieken in eigendom is verworven. Om het klassieke
protestantse kerkinterieur gebruiksklaar te maken voor het vieren van de katholieke liturgie
moesten er de nodige aanpassingen plaatsvinden. Dat betekende onder andere de aanschaf
van een doopvont, lezenaar en altaartafel. Omdat de kleine Zeeuwse gemeenschap daar
geen geld voor had, is een beroep gedaan op zusterparochies. Onze Hilversumse parochie
heeft uit haar liturgisch fonds daarvoor een substantiële bijdrage geleverd. Met de Zeeuwse
oud-katholieken hopen wij dat deze nieuwe kerk een zegenrijke plek voor veel mensen mag
worden.

Margreet in de Orde van Oranje Nassau
Ondertussen zullen velen van u al wel gehoord of gelezen hebben dat onze Margreet Vosvan Buuren door de koning ter gelegenheid van zijn verjaardag is onderscheiden. Op 26
april kreeg zij door burgemeester Broertjes de versierselen behorend bij het lidmaatschap in
de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Bij de indrukwekkende rij activiteiten en functies,
die Margreet in de afgelopen decennia heeft vervuld, memoreerde de burgemeester onder
andere de door haar opgezette Stichting Reizen Gezelligheid Kent Geen Tijd, waarmee zij
voor oudere en aan huis gebonden mensen goed verzorgde en begeleide korte vakanties
organiseert. Natuurlijk ontbrak in die rij activiteiten ook niet haar veelzijdige inzet voor
onze parochie: van kerkbestuurslid sinds 2009 tot en met haar kostersfunctie. Namens onze
parochiegemeenschap mocht ik bij dit feest aanwezig zijn. Nogmaals van harte proficiat!
Priester Helen Gaasbeek
Na haar priesterwijding op 21 mei ging Helen Gaasbeek een week later voor de eerste
keer in onze parochie voor als priester in de eucharistieviering. Een feestelijk gebeuren!
Op zondag 19 juni om 14.30 uur zal ik als deken van het Metropolitaan Kapittel namens
de aartsbisschop Helen installeren tot pastoor van Leiden. ’s Morgens vieren we in Hilversum het feest van onze patroonheilige Vitus, maar vanzelfsprekend bent u daarna ook
van harte welkom om het feest in Leiden mee te vieren! Helen blijft pastoraal assistent in
onze parochie. De met haar afgesproken taken, zoals jongerencatechese, begeleiding van
de misdienaren en haar aandachtsveld voor de jongvolwassenen in onze parochie blijft zij
doen. Zij zal echter voor iedereen het meest zichtbaar zijn als zij één keer per maand in onze
kerk in de eucharistieviering zal voorgaan.
12- en 12+
Maandelijks vond in en rondom de Amersfoortse parochiekerk de catechese Lering & Vermaak voor de groep 8 - 12 jaar plaats, een gezamenlijke activiteit van onze beide parochies.
Zo ervaren kinderen ook dat de Oud-Katholieke Kerk groter is dan de eigen parochie. De
12+groep viel in april uiteen, want terwijl een deel naar Epe afreisde voor het regionale
leringweekend in een heerlijk huis ver in het bos, keek de rest aan het Melkpad naar een

DOPPEN

Uit het kerkbestuur
In de afgelopen periode is het kerkbestuur onder andere bezig geweest met
het schrijven van een beleidsplan voor de
komende jaren, dat op de gemeentevergadering van zondag 29 mei werd gepresenteerd.
De reacties uit de parochie-enquête hebben
ons daar zeer bij geholpen. Het bestuur
hoopt dat het zo een breed gedragen plan
zal kunnen worden, waar we met z’n allen
aan willen werken. De toekomst van De
Akker staat nog steeds hoog op onze agenda
en daar beginnen zich heldere lijnen te
ontwikkelen. Binnenkort ontvangt u via
een parochiemail/-brief meer informatie.
Handoplegging, zalving en gebed
Op zondag 3 juli is er tijdens de eucharistieviering weer op een bijzondere wijze
de gelegenheid om uw zorgen en ziekten
bij God neer te leggen, de priesters voor
u persoonlijk te laten bidden en u te
zegenen en om als u dat wilt de zalving
van de zieken ter versterking en genezing
voor ziel, geest en lichaam te ontvangen.
Hartelijke groet,
Wietse van der Velde, pastoor

VERGETEN - GEVONDEN

Het doppenemmertje is geleegd. Alle spaarders hartelijk dank! Mede door onze bijdrage
is er al 40.000 kilo aan doppen verzameld.
Hiermee kunnen twee pups de opleiding tot
geleidehond gaan volgen. Dus ik hoop dat
iedereen doorgaat met verzamelen.
Susan van Daal
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spannende film, onderwijl lekker lunchend.
De 12+ers komen op 12 juni nog één keer
bij elkaar voor de zomer. De kinderen van
Lering & Vermaak worden 12 juni verwacht
op het Zomerfeest, de afsluiting van het
leringseizoen van het hele bisdom Utrecht.
Het is meteen ook de reünie voor alle deelnemers aan het leringweekend in Epe! Het
programma, georganiseerd door jongerenpastor Michael van den Bergh, begint om
10.00 uur met de eucharistieviering met
jong en oud. Daarna krijgen de ouders tijd
voor zichzelf en gaan de kinderen lunchen en
de binnenstad in. Om 15.00 uur begint de
afsluiting met een hapje en drankje voor deelnemers en ouders. Vergeten aan te melden?
Snel Michael mailen: michael@okkn.nl.
(De eerder geplande L&V-middag in Dierenpark Amersfoort wordt verzet naar het
begin van het nieuwe seizoen.)

Sjaal, bril, één want. Er blijft wel eens wat
liggen in de kerk. De kosters bewaren deze
vergeten spullen in de hoop dat de eigenaren
ze weer komen ophalen. Maar zo nu en dan
is het opruimtijd en gaan de spullen door
naar het Leger des Heils. Wie z'n paraplu,
muts of handschoen niet kwijt wil, kan 'm
nog ophalen tot 13 juni.
3

VIERINGEN
Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur,
tenzij anders vermeld. Op de woensdagen is
er een gesproken eucharistieviering om 9.45
uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.
Bijzondere vieringen:
19 juni Installatie Helen als pastoor van
Leiden
03 juli Dienst van handoplegging, zalving
en gebed
Extra collecte:
4 juni Kerkopbouw
3 juli
Publiciteit

COLOFON
Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting
De kopij voor de volgende Vitus graag
inleveren voor 5 juni
Pastores
Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
Noodnummer bij afwezigheid:
06 - 51176332 (M. Vos)
E-mail: pastoor@stvitus.nl
Pastor Helen Gaasbeek
Tel. 06 - 36547237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com

AGENDA
07 juni Bezinningsdag kerkbestuur
12 juni Zomerfeest, Amersfoort (10.00 uur)
12 juni Bijeenkomst 12+ (11.45 uur)
15 juni Korenavond 600 jaar kerk in Hilversum, RK St Vitus (20.00 uur)
18 juni Open kerk religieus erfgoed
En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

BEDANKT!
Bedankt allemaal voor alle opbeurende woorden na mijn herseninfarct van 19 januari j.l!
Wat doet dit goed zeg, zoveel mensen die telkens vragen hoe het gaat, echt hartverwarmend.
Momenteel gaat het langzaamaan wat beter, ik ben er nog niet maar samen met Elly hebben
wij er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.
Philip de Gans

HERINNERINGEN AAN WIM BIKKER
Mijn vriend Wim,
Eigenlijk ken ik je al m’n hele leven. Ik weet waar je ouderlijk huis staat, het huis van ‘de
ballenbikker’. Maar vroeger, op zondagmorgen, zag ik je niet, want jij stond boven, op ‘t
koor en zong dat het een lieve lust was. We leerden elkaar beter kennen toen wij, de familie
Plomp, een nieuw huis betrokken, waar veel in verbouwd moest worden. En timmerman
Wim, inmiddels gepensioneerd, wilde de zolderverdieping voor z’n rekening nemen. Daar
werd een vliering, een logeer- en mijn eigen werkkamer gecreëerd. De vrijdagmiddagen
werden gezellig als je tijdens een biertje je plannen voor de komende week kwam vertellen
en herinneringen werden opgehaald aan oude plekjes in Hilversum.
Plotseling vroeg je om een ‘snipperdag’. Het bleek dat je de volgende dag jarig was en die
dag in huiselijke kring wilde vieren. Vanaf die tijd kwamen we bij elkaar op verjaardagen
en andere feestjes, werden we uitgenodigd in de caravan in Egmond en wandelde ik met je
mee naar ‘de Berenkuil’. Toen Sinie, Pieter en Adriaan overleden waren, aten Wim, Trijnie
en ik regelmatig bij elkaar. Dan kwamen de verhalen over vroeger weer boven. Dankzij de
mooie garderobe, die je voor ons hebt ontworpen, kan ik iedere dag aan je blijven denken.
Wim, dank je wel dat ik je vriendin mocht zijn.
Henny Plomp

Secretariaat kerkbestuur
Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036 841 62 28
E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl
Penningmeester
Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
Tel. 06-51176332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
Bankrekening:
NL45INGB0658444522
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum
Ophaaldienst
U wilt naar de kerk, maar heeft geen
vervoer? Neem dan contact op met de
pastoor. Tel: 035 624 80 09
Website: www.stvitus.nl
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