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Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

December 2014 /Januari 2015

WIJ ZOUDEN WEL EEN TEKEN WILLEN ZIEN
Met kerst en oud en nieuw draait de post
overuren. Miljoenen kaarten met de beste
wensen glijden onze brievenbussen weer in.
Met zo’n teken van leven blijft de ander ons
lief, blijft de ander ons nabij.
Het eerste kerstfeest was nu al meer dan
tweeduizend jaar geleden. De liefde van
God kwam letterlijk in het bestaan van
Maria en Jozef en de mensen om hen heen,
een Kind in een kribbe. Het was heel dicht
bij, tastbaar in hun midden.
Maar ook al vieren wij straks weer het
kerstfeest, toch ontkom je soms niet aan
het gevoel dat het feest van kerst eigenlijk
verleden tijd is. Ondanks al de lichtjes in
de kerstboom en in de lichtslingers, is het
gewoon vroeg donker. En soms is het ook
donker in jouw hart. Soms lijkt die God van
het kerstfeest, die temidden van de mensen
wilde komen wonen, wel heel ver weg. Je
zou van God wel eens een teken willen ontvangen.
Als je tijdens een kinderkerstviering een
herdersspel ziet opvoeren waarin alles zo
gewoon, zo aanraakbaar is, dan kan je het
gevoel bekruipen: was ik nou maar één van

die herders geweest. Die kregen het duidelijk te zien en te horen: een hemels licht, een
hemelse boodschap en ook nog de vervulling van wat hen werd aangezegd: een Kind
in een kribbe in doeken gewikkeld.
Of was ik nou maar één van die wijzen
geweest. Zij gingen op weg om de Heer te
ontmoeten. Aan de hemel stond voor hen
een ster die hen de weg wees. Wetenschappelijk bewijs? Nou ja, voor die tijd dan. In
ieder geval was die ster een stralend teken
van de aanwezigheid van God.

Maar of wij nu echt jaloers op die herders en
wijzen moeten zijn? Ook zij moesten eerst
geloven, worstelen met zichzelf. Was die
boodschap van engelen in een fel licht geen
zinsbegoocheling geweest en was die ster
niet gewoon een hersenschim? Het ging die
herders en wijzen vast niet anders dan ons.
Wij moeten ook maar al te vaak worstelen
met onszelf. Nu eens meen je het woord van
God voor jouw leven, een wegwijzer voor
jouw leven, te hebben verstaan. Een volgend
moment ben je weer onzeker. Was het nou
een signaal van God of niet?
De herders en de wijzen moesten ook
tastend en zoekend hun geloofsweg zijn
gegaan. Wat ze gingen zien was nou niet
bepaald opzienbarend. Een kind liggend
in een voederbak, een kind in een gewoon
huis.
Maar juist daarin ligt het diepste geheim
van die God die ons zo alledaags en daardoor zo hemels nabij wil zijn: Hij is een God
die in Jezus Christus onze broeder wil zijn,
één van ons. Als we in Hem geloven, dan
ga je tekens zien, geen engelen en sterren,
maar wel heldere aanwijzingen waarvoor wij
eerder blind en doof waren. Dan kan ons in
diepe nacht een helder licht opgaan.
Wietse van der Velde, pastoor

UIT DE PAROCHIE
Het gezin van Rachel, Martijn en Tim de Moor kreeg op 27 oktober uitbreiding door de
komst van Casper Victor Willem. Van harte gelukgewenst met hun zoon en broertje waar
ze – zoals het geboortekaartje laat weten - blij en gelukkig mee zijn.
Na een ziekte van een paar maanden overleed Coby Lit-Louman op 13 november in de
ouderdom van 86 jaar. Zoals zij zelf zei, verlangde zij ernaar om naar Onze Lieve Heer te
gaan. Wij bidden dat God haar mag ontvangen in het Vaderhuis, waar de vele woningen
zijn. Op 17 november hebben we haar uitvaartmis in onze kerk – waar zij zich sterk mee
verbonden voelde – gehouden.
Goos Boersma werd eind oktober geopereerd aan zijn knie. Het herstel en revalideren kost
flink wat tijd. Tot zijn spijt kan Goos dus ook even niet kosteren.
Na de viering van Allerheiligen met de gedachtenis van de overledenen op zondagmorgen
werd zondagavond 2 november door het koor een concert gegeven, dat in het teken van
Allerzielen stond. Het was overigens door het lezen van enkele gedichten en het ontsteken
van gedachtenislichtjes met een gebed meer dan een concert.
Vrijdag 9 november was een feestelijke dag toen onder belangstelling van velen in en buiten
de parochie ons gerenoveerde en uitgebreide Bätz-orgel werd gepresenteerd. Na boeiende
inleidingen door Bart van Buitenen en Rinze Witteveen over de geschiedenis en het herstel van het orgel en orgelspel van Bart Klijnsmit konden belangstellenden de klim naar
boven ondernemen en het orgel van dichtbij bekijken, terwijl sommigen het ook nog eens
mochten bespelen. Het orgel werd op zondag 9 november tijdens de eucharistieviering
gezegend. In die dienst bespeelden onze organisten Gerard de Ridder, Jan Hallebeek en
Bart Sonnenschein het orgel (Bart Klijnsmit was door ziekte verhinderd). Hiermee werd
een langdurig herstelproces afgesloten. Na een aantal jaren van gedegen voorbereiding voor
een verantwoorde renovatie en het werven van de benodigde gelden, was het werk in de
afgelopen zomermaanden uitgevoerd. Wij hopen dat het orgel in zijn hernieuwde staat nog
vele jaren de zang van de vierende gemeente mag begeleiden en zelfstandig als concertinstrument functioneren.
Diezelfde zondag hielden we na de dienst onze tweede ‘Praten met koffie’. Het thema ging
deze keer over de toekomst van kerk en parochie. Een zinvol gesprek als opmaat voor de viering van het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Er was deze keer een verheugend aantal
deelnemers. Ook verheugend was de interesse die de lokale media aan de orgelrenovatie en
al aan het jubileum besteedden.
U allen groetend,
Wietse van der Velde

VOORUITBLIK OP DE KERSTTIJD
Het zijn drukke tijden voor onze parochie. De jubileumvieringen glijden als het ware over
in de kerstvieringen en voordat je het weet is het eind januari. Er wordt ook nu veel van
de parochianen/vrijwilligers gevraagd, maar zo kunnen wij ook laten zien dat wij samen
kerk zijn.
Graag uw aandacht voor:
- Zondag 30 november is de eerste zondag van de advent. Op die zondag zal de eerste
kaars in de adventskrans worden aangestoken en vanaf dan prijkt er weer een kerstboom
op het kerkplein.
- Op zondag 7 december zingt tijdens de eucharistieviering een projectkoor uit Almere
delen uit een mis van Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) en een aantal Christmas
Carols. Samen met mij zal de oud-Hilversummer, emeritus-aartsbisschop Antonius Jan
Glazemaker, in deze viering voorgaan.
- De woensdagochtendviering om 11.00 uur gevolgd door een ontmoeting in de pastorie
zal in december op de derde woensdag – 17 december – worden gehouden.
- Het is inmiddels haast een traditie dat in de week voor kerst in onze kerk door het koor
een Festival of Nine Lessons and Carols wordt gehouden. Deze dienst op vrijdagavond 19
december is in het Engels, maar Nederlandse vertalingen worden verstrekt. Een goede
gelegenheid om uw vrienden of buren mee te nemen?
- Op kerstavond 24 december zal ons kerkplein veranderen in een kerstkerkplein met
onder andere een levende kerststal. Voorafgaande aan de nachtmis zullen er in samenwerking met de Regenboogkerk weer twee kinderkerstnachten worden gehouden. Naar
wat ik gehoord heb zijn dit ware ‘happenings’ en ik ben er dan ook zeer benieuwd naar.
In ieder geval was de voorbereiding met mensen uit de beide kerken al heel inspirerend.
De kerstnachtmis begint om 22.00 uur. Vanaf 21.45 uur kunt u samen met onze gasten
al kerstliederen zingen.
- Op eerste kerstdag 25 december begint de feestelijke hoogmis om 10.30 uur!
- Op de zondag na kerst, 28 december, viert de kerk het feest van de Onschuldige Kinderen van Bethlehem. Een feest ter herdenking van een gruwelijke moordpartij? Samen
willen wij bij deze vraag stilstaan. Van oudsher staan kinderen op deze dag op een bijzondere manier in het middelpunt. In ons land en onze kerk werden en worden op deze
dag vaak bijzondere koeken aan kinderen uitgereikt. Wij zullen ons bij deze traditie aansluiten.
- Op 31 december om 17.00 uur beginnen de vespers van oudjaar, die we zullen besluiten
met de zegen met het Heilig Sacrament en het zingen van het Te Deum om God te danken
dat Hij ons in het jaar van de Heer 2014 trouw en nabij is geweest.
- Het nieuwe jaar, 1 januari 2015, beginnen wij met een eucharistieviering om 11.00 uur.
- Op zondag 4 januari, vieren we het feest van de Openbaring van de Heer, bij sommigen
beter bekend als Driekoningen. Dan zullen ook de papierstroken met de huiszegen voor u
en voor de mensen die u ze graag wilt geven, worden uitgedeeld. Na de viering nemen we
in De Akker de tijd om elkaar een goed nieuw jaar toe te wensen. ’s Middags is om 16.00
uur in de kathedrale kerk in Utrecht de nieuwjaarsontmoeting van ons aartsbisdom. Na
een feestelijke pontificale vesper bent u allen welkom bij de ontmoeting in De Driehoek
naast de kerk.
- Zondag 18 januari begint de bidweek voor de eenheid van de kerken. Op die zondag
is er een oecumenische viering samen met de protestantse Regenboogkerk en de roomskatholieke parochie van OLV-Verrijzenis. Die viering zal worden gehouden om 10.00 uur
in de kerk van OLV aan de Naarderstraat 106, een paar honderd meter van onze kerk,
waar die morgen geen dienst zal zijn.
Vervolg op pagina 4
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VERVOLG VOORUITBLIK OP DE KERSTTIJD
- Op woensdag 21 januari bieden wij als
afsluiting van de viering van het jubileum
van ons kerkgebouw een ‘geschenk’ aan
onze plaatsgenoten in Hilversum aan. Dat
doen wij in de vorm van een symposium
over ‘De toekomst van geloof en kerk’.
Hiervoor is uit de brede oecumene een
aantal mensen uitgenodigd. Zij zullen een
korte inleiding houden en met elkaar en
met de aanwezigen in gesprek gaan. Naast
ds. Klaas van der Kamp, de secretaris van
de Raad van Kerken in Nederland, verwachten we als inleider Anton de Wit,
rooms-katholiek publicist, en Mattijs
Ploeger, rector van het Oud-Katholiek
Seminarie. Deze avond zal plaatsvinden
in onze kerk en om 20.00 uur beginnen.
Ik hoop dat ook dan velen van u aanwezig
zullen zijn.

- Op zondag 25 januari zal tijdens de
eucharistieviering de preek niet door
de pastoor maar door een gemeentelid
worden gehouden. Deze keer zal de preek
van de leek door Goos Boersma worden
gehouden.
- Op zondag 1 februari vieren we het
feest van de Opdracht van de Heer in de
tempel, bij de meeste mensen beter bekend
als Maria Lichtmis. Voorafgaande aan de
eucharistieviering houden we een processie, een rondgang met gewijde kaarsen
door de kerk. Deze kaarsen herinneren ons
aan Jezus Christus ‘een licht tot verlichting
der heidenen en glorie, tot heerlijkheid van
uw volk Israël’.
Wietse van der Velde, pastoor

KERSTNACHT
De dagen worden donkerder. Kerstmis komt eraan! Ook dit jaar vieren we dat weer met
iedereen; jong, jonger en oud. Op kerstavond (24 december) zijn er twee vieringen van de
kinderkerstnacht. De eerste viering (van 17:00 tot 17:30 uur) is voor kinderen van twee tot
zes jaar. Samen met Eva, het kleine herdersmeisje, gaan we op zoek naar het licht dat plots
schijnt in de donkere nacht. Waar komt dat vandaan? En wat zal haar vader zeggen als hij
erachter komt dat ze niet gewoon netjes in haar bedje ligt? De tweede viering (18:30 tot 19:15
uur) is voor de kinderen van zes tot elf jaar. Leo Tolstoj, een beroemde schrijver uit Rusland,
schreef een prachtig verhaal over de schoenmaker vadertje Panov. Wat dat met het kindje Jezus
te maken heeft zal je dan wel horen! We zien jullie graag weer, samen met broertjes en zusjes,
ouders en grootouders, vriendjes en vriendinnetjes. En na de dienst samen nagenieten van wat
drinken en de activiteiten op het kerkplein! Misschien gaan je ouders of je grote broer of zus
dan nog wel naar de nachtmis? Die begint om 22:00 uur. Je mag natuurlijk ook nog komen
op eerste kerstdag. We beginnen dan om 10:30 uur en er is natuurlijk kinderkerk.

ADVENTSPROJECT:
LET OP!
Let op, zie je al wat? Luister, hoor je al iets?
Kijk, daar komt al iets tevoorschijn!

Kom je dit jaar ook weer naar de kinderkerk
in de adventtijd? Zondag 30 november is
het de eerste zondag van de advent en dan
beginnen we ook met ons adventsproject.
Het thema van dit jaar is: ‘Kijk, er bloeit iets
op!’. We beginnen met een dichte knop, net
zoals je hierboven ziet, maar hoe dichter we
bij kerst komen, hoe meer de bloem open
gaat. Natuurlijk gaan we aan de slag met
de verhalen van Jezus en de verhalen die bij
Kerstmis horen. Maar ook zullen we een speciaal project doen voor Vladimir, je weet wel,
de jongen uit Moldavië voor wie we sparen.
Leuk, als jij er ook bij bent!
Groet, namens de kinderkerkleiding,
Jutta

POETSCLUB

ONDER DE MENSCHEN
‘Kort en somber zijn de dagen, lang zijn
de avonden. Vroeger dan anders doen wij
de lamp aan, gaan wat dichter bij de haard
zitten, nemen een boek ter hand of verdiepen wij ons in onze bezigheden. Ja, zóó
gezellig kan het in de huiskamer zijn, dat wij
de lange avonden niet gaarne zouden willen
missen. Denken wij dan ook wel eens aan de
anderen, die dat alles moeten ontberen, die
niet zoo gelukkig zijn koude en somberheid
te kunnen verdrijven? In ons land behoeft
niemand meer gebrek te lijden, althans
niet in den bitterste zin van het woord. Er
wordt voor gezorgd, dat ieder zooveel krijgt,
dat hij in het leven kan blijven, maar is
dat voldoende om gelukkig te zijn en zich
behaaglijk te voelen? Gelooft mij, de nood is
groot, en wie dat nog niet weet, begeve zich
maar eens onder de menschen, hij zal gelegenheid te over hebben om goed te doen.’
Aldus pastoor W.J. de Vrij in de Sint Vitus van
december 1938

EXPOSITIE
In de Regenboogkerk is tot 7 januari 2015
een nieuwe, bijzondere tentoonstelling
te zien. Exposanten zijn kunstenaars met
een beperking van KunstCentrum Kijkoor
Sherpa, te weten: Sara v.d. Veen, Melissa
Schrijver, Charlot Scholten en Yvonne Kasteel; Diata Ruimwijk, Leo de Ruyter, Milou
Belinfante, Frits Cornelissen en Melissa
Schrijver.

Nienke Nieuwenhuizen

PRIESTERWIJDING
In de eerste plaats wil ik u allen hartelijk
bedanken voor uw betrokkenheid bij mijn
afwezig zijn gedurende twee maanden en bij
mijn operatie. Uw gebeden, kaarten en telefoons waren voor mij een grote steun.
Weer de draad oppakkend besef ik dat het
kerstfeest zeer nabij is. Graag uw medewerking bij het poetsen van het zilver en koper.
Op woensdag 17 december aanstaande vanaf
13:00 uur ontvang ik graag een paar helpende handen in de sacristie.
Bij voorbaat dank,
Chris van den Enden
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Het was een dag in IJmuiden vol ‘episcopaal gedrang’, aldus bisschop Schoon bij het
begin van zijn preek in de viering waarin
Marieke Ridder tot priester werd gewijd.
Vanwege de aankomst van de collega uit
Myra begon die viering op 15 november halverwege de middag. Veel mensen waren naar
de kerk van de H. Engelmundus gekomen
om de feestelijke wijding mee te maken. In
een van de aanbevelingen die werd uitgesproken, sprak men over Marieke’s heldere
stem, haar goede dictie en vooral over ‘ze
heeft ook werkelijk iets te zeggen!’. De viering was een mooi begin van een hopelijk
zegenrijk priesterleven.

HUISZEGEN OP DRIEKONINGEN
Op 6 januari viert de Kerk het feest van de
Openbaring van de Heer aan de volken.
Deze dag is bij ons veel meer bekend onder
de naam Driekoningen. Deze naam herinnert aan de wijzen uit het oosten die ‘met
een ster als geleide’ het kind Jezus in Bethlehem vonden en aanbaden als de ‘onlangs
geboren koning der Joden’.

de deuren om etensresten/lekkers bedelen
(in ons land tot in de twintigste eeuw bijvoorbeeld in Groningen en de Zaanstreek).
In sommige streken werden er dan drie
kaarsen boven de deurstijlen geplaatst om
de drie koningen (=ons zelf ) op hun tocht
naar Christus de weg te wijzen. Uit deze
gedachtegang is de speciale huiszegen ont-

Al in de tweede eeuw worden deze wijzen/
magiërs in de Romeinse catacomben als
koningen voorgesteld (dit naar aanleiding
van teksten uit psalm 72 en Jesaja 60, die
werden gelezen als voorspellingen van de
aanbidding van Jezus door deze onbekende mannen uit het oosten). In de derde
eeuw werd hun aantal naar aanleiding van
het drietal van de geofferde gaven (goud,
wierook en mirre) op drie gesteld. In de
middeleeuwen kregen ze de namen Caspar,
Melchior en Balthasar. Dit drietal werd
gezien als vertegenwoordigers van de drie
rassen der mensheid en de drie toenmaals
bekende werelddelen (Europa, Azië en
Afrika); de hele wereld kwam dus zijn hulde
aan de Koning van de schepping aanbieden.

staan waarbij de priester met (gewijd) krijt
de initialen C+M+B van de drie koningen
op de deurposten schrijft. In de vorige eeuw
zijn deze bedeltochten bij bijvoorbeeld onze
Duitse oosterburen veranderd in ‘Sternsingen’, waarbij geld wordt opgehaald voor
goede doelen (zoals de missie in verband
met het thema van het feest ‘de openbaring
aan de volken, de heidenen’). Dit wordt
dan vaak gecombineerd met het ‘zegenen’
van het huis waar goede gaven werden
ontvangen door met in krijt de huiszegen
en het lopende jaartal op de deurposten te
schrijven. De huiszegen bestaat uit de letters
C, M en B. Deze verwijzen naar de traditionele namen van de drie koningen, maar
staan in dit geval voor de woorden Christus
mansionem benedicat, Christus zegene dit
huis. Het meegeven van papierstroken met
daarop deze zegen is een ontwikkeling van
de laatste decennia en in een aantal van onze
parochies niet meer weg te denken bij de
viering van dit feest.

Omdat Driekoningen werd gezien als
het einde van de reeks midwinterfeesten,
werd er op die dag nog eens extra lekker
gegeten en gingen de kinderen verkleed
als koningen ‘met een ster als geleide’ langs
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Voor op de koelkast...
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OKK St. Vitus - Rooster van vieringen en inzet t/m 28-06-2015
Bijzonderheden

OPEN KERK
(zaterdag)

DAG

FEEST

01-Jan

Naamgeving en besnijdenis

04-Jan

Epifanie

Wierook

Benne

11-Jan

Epifanie 1

Wierook

Inge van

18-Jan

Epifanie 2

Oec. Viering in RK kerk

Antonie

25-Jan

Paulus ' Bekering

Wierook

Rita Zwart

01-Feb

Maria Lichtmis

kaarsenwijding

08-Feb

VOORGANGER

KOSTER

DEURWACHT

AFKONDIGINGEN

KK GROOT

KK KLEIN

KOFFIE

W. vd Velde

Belinda

Margreet

Margreet?

Bart S

W. vd Velde

Goos

Belinda

Inge

Nienke

Paul

J.Tabak

Gerard

W. vd Velde

Antonie

Dio

Benne

Alice

Yonne /Amara

Piet, Annemarie

W. vd Velde

Marijke

Maghalie

Yvonne

Dominga

Timo, Monique

Bart K

W. vd Velde

Belinda

Henny

Yvonne

Annemarie

Ingrid

Gery B + Marijke S

Chris vd E

Gerard

W. vd Velde

Goos

Martien C.

Benne

Jutta

Lisa

Karen, Annemarie

Epifanie 5

Bart/Anita

Bart S

W. vd Velde

Antonie

Rita

Inge

Alice

Judith

Janneke, Corry

15-Feb

Epifanie 6

Benne

Gerard

Marijke

Hans

Yvonne

Yvonne

Yonne/Amara

Piet, Gerard S.

18-Feb

Aswoensdag

Belinda

Margreet

Margreet

22-Feb

Veertigdagentijd 1

Antonie

Gerard

Goos

Belinda

Maghalie

Jutta

Dominga

Timo, Monique

01-Mar

Veertigdagentijd 2

Ingeborg

Bart K

Antonie

Dio

Maghalie

Annemarie

Herman

Gery , Annemarie

08-Mar

Veertigdagentijd 3

Rita Zwart

Bart S

Marijke

Henny

Inge

Rachel

Jo

Piet , Karen

15-Mar

Veertigdagentijd 4

Chris vd E

Gerard

Belinda

Martien C.

Yvonne

Dominga

Susanne

Janneke, Corry

22-Mar

Veertigdagentijd 5

Dio van

Jan H

Goos

Rita

Margreet

Nienke

Ingrid

Piet , MarijkeS

29-Mar

Palmzondag

wierook

Bart/Anita

Bart K

W. vd Velde

Antonie

Margreet

Benne

Yvonne

Judith

Timo, Monique

02-Apr

Witte Donderdag

wierook

Gerard

W. vd Velde

Marijke

Hans

Inge

-

-

-

03-Apr

Goede Vrijdag

wierook/Kruisverering

Bart K (voorzanger)

W. vd Velde

Belinda

Henny

Benne

-

-

-

04-Apr

Kinderpaasnacht

Yvonne

-

-

-

04-Apr

Paaswake

Paasvuur/Paaskaars

05-Apr

Eerste paasdag

Wierook

12-Apr

Pasen 2

Wierook

Antonie

19-Apr

Pasen 3

Wierook

26-Apr

Pasen 4

03-May

Pasen 5

10-May

Pasen 6

14-May

Hemelvaart

Wierook

17-May

Pasen 7

Wierook

Dio van

Bart S

24-May

Pinksteren

Wierook

Benne

Gerard

31-May

H.Drieëenheid

Wierook

Antonie

07-Jun

Pinkster 2

14-Jun

H.Vitus

21-Jun

Pinkster 4

28-Jun

Petrus en Paulus

Wierook

ORGEL

Voor op de koelkast...

Bart K

W. vd Velde

Bart K

W. vd Velde

-

Dio

Margreet

-

-

-

Gerard

W. vd Velde

Allen

Belinda

Inge

Alice

Paul

-

Jan H

Goos

Martien C.

Maghalie

Jutta

Susanne

Janneke, Corry

Inge van

Bart S

Antonie

Rita

Benne

Annemarie

Judith

Piet, Annemarie

Wierook

Rita Zwart

Gerard

Marijke

Margreet

Maghalie

Lisa

Amara/Yonne

Timo, Monique

Wierook

Antonie

Bart K

Belinda

Belinda

Margreet

Rachel

Herman

Gery B, Gerard S

Chris vd E

Jan H

Goos

Dio

Benne

Dominga

Jo

Karen, marijke S

Marijke

Henny

Inge

Belinda

Martien C

Maghalie

Nienke

Judith

Janneke, Corry

Goos

Rita

Yvonne

Yvonne

Ingrid

Piet , Gerard S

Jan H

Antonie

Hans

Margreet

Jutta

Amara/Yonne

Timo, Monique

Inge van

Gerard

Marijke

Margreet

Maghalie

Alice

judith

Gery B, Annemarie

Bart/Anita

Jan H

Belinda

Belinda

Inge

Yvonne

Hank

Karen, marijke S

Ingeborg

Bart S

Goos

Dio

Benne

Nienke

Dominga

Janneke, Corry

Rita Zwart

Jan H

Antonie

Henny

Yvonne

Annemarie

Susanne

Piet , MarijkeS

Wierook

Wierook

Benne

-

Bart K

W. vd Velde

W. vd Velde

W. vd Velde

W. vd Velde

-
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VITA IN DE BROUWERIJ: ‘EEN SPARTAANS
HUISHOUDEN’
Op donderdag 12 en vrijdag 13 februari
brengen wij het stuk ‘Een Spartaans
huishouden’ ten tonele. Het stuk is een
ouderwetse klucht met negen (!) deuren en
speelt zich af in twee aangrenzende appartementen in een flat. Tel daarbij op een
nieuwsgierige huismeester, een wantrouwende echtgenoot, een gevierd actrice, een
overijverige echtgenote, een onzekere acteur
en een professionele bokser en je hebt dé
ingrediënten voor een avondje vol misverstanden!

Vanaf 14 december zijn de kaarten voor
beide avonden te koop. Voor de parochieleden hebben wij tot en met zondag 11
januari 2015 de kaarten voor de vrijdag
gereserveerd. Daarna gaan ze in de vrije verkoop. De kaarten kunt u vanaf 14 december
kopen/reserveren bij Gery Bikker à 7,50
euro per stuk. Reserveren kan ook via de
e-mail bikkerth@ziggo.nl. Tot dan!
Namens Vita Nuova,
Herman Giskes

11+ GROEP
Op 26 oktober kwamen we als 11+groep voor het eerst dit seizoen bijeen. Er is gesproken over
kerk-zijn. Dat betekent natuurlijk praten over ons bijna jarige gebouw, waar we ook binnen
gingen, maar er is nog veel meer. Kerk is immers meer dan alleen maar stenen. Je hebt het
geloof en de mensen en ga zo maar door. Een voorbeeld van geloven en keuzes maken hoorden
we in het verhaal over het leven van de heilige Vitus. Om het kerk-zijn nog verder in beeld
te brengen zijn we begonnen aan een opdracht: waar denk je aan bij kerk-zijn en probeer dat
vast te leggen in vier foto’s. Als je denkt aan het gebouw, dan kun je daar een foto van maken.
Maar hoe doe je dat als je aan ‘geloof’ denkt? Of aan ‘samen’, of aan … ? Op het moment van
schrijven zijn de creatieve oplossingen van de deelnemers nog onbekend. Wij zullen elkaars
foto’s bekijken en bespreken op de volgende bijeenkomst. Voor u zal op een later moment ook
gelegenheid zijn om de foto’s te bewonderen. Als u het in de tussentijd leuk vindt om zelf ook
de uitdaging van de opdracht aan te gaan, doe dan gerust mee! Welke woord(en) denkt u aan
bij kerk-zijn? Leg ze vast en stuur uw foto (max. 4) naar hajgaasbeek@gmail.com
Helen Gaasbeek, pastoraal werker
Data van de 11+groep en andere relevante data:
Zo. 21 dec.
Zo. 18 jan. 2015
Vr. 13 - zo. 15 mrt. leringweekend 8-11 jaar en 12-14 jaar.
Zo. 22 mrt.
Za. 18 – zo. 19 april leringweekend 15+
Zo. 7 juni: excursie

GELOOFSBELIJDENIS
Er is nog plaats in een cursus over de
geloofsbelijdenis. De bijeenkomsten zijn
maandelijks op dinsdag onder leiding van
Antonie van Aartsen en Martien Parmentier. De cursus gaat uit van de theologie van
de vierde eeuw en is een samenvatting van
de zogenaamde ‘open theologische opleiding’. De onderwerpen zijn onder andere:
schepping, God, drie-eenheid, christologie,
Heilige Geest. De eerstvolgende bijeenkomst
is op 6 januari.
Martien Parmentier

ZWART-WIT

In september jl toerden enkele parochianen met buitenlandse congresgasten door
Midden Nederland. Piet schrijft daarover
onder andere: In de tuin van de pastorie
aldaar staat een beeld dat in deze tijd van
de discussie over wel of geen Zwarte Piet
toch aan het denken zou moeten zetten.
Zo’n beeld, past dat nog wel in deze tijd?
Een blanke persoon die een zwarte persoon
onder zijn voet gedrukt houdt en hem met
een scherpe speer bedreigt. Dit is toch wel het
toppunt van onderdrukking en wij vroegen
ons even af wat dit wel zou moeten voorstellen. Discriminatie op basis van huidskleur
is in Nederland bij wet verboden. Tja, wat
is dit dan? Bij nadere beschouwing van het
tafereel bleek dat de blanke persoon twee
vleugels op de rug heeft en de zwarte twee
kleine hoorntjes op het hoofd. Voeg daarbij
dat de parochie waar dit beeld is neergezet
de naam draagt van de heilige Michael en...
need I say more?

20 - 45 JAAR
Op 4 december staat een vervolg op de ontmoetingsavond gepland. We beginnen om
20.00 uur. Vergeet je niet aan te melden via
hajgaasbeek@gmail.com of 06 – 36547237.
Ook als je er de eerste keer niet bij was, van
harte welkom!
Helen Gaasbeek, pastoraal werker
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KLIMAAT
Naar aanleiding van een opmerking over
het klimaat in onze kerk het volgende. Als
we het over klimaat hebben denken we aan
iets groots, iets waar de hele wereld mee te
maken heeft. Maar ook thuis, in de auto
of in de trein is er sprake van een klimaat,
we willen het daar zo aangenaam mogelijk
hebben. Geen koude voeten, geen tocht,
niet te warm of benauwd. In een kerkgebouw als het onze is dat niet eenvoudig.
In onze kerk was 125 jaar geleden een
voor die tijd modern systeem toegepast.
In de kelder onder het altaar staat nog de
gietijzeren kachel die destijds met steenkolengruis werd gestookt. De koster, toen in
vaste dienst bij de parochie, zorgde hiervoor. Onze vrijwillige kosters nu hoeven
alleen nog maar een klokthermostaat in
te stellen. De warmte ging via een groot
rooster in de vloer van het altaar omhoog
de kerk in, circuleerde door de hele kerk,
koelde af en zakte weer naar beneden. Tijdens het stookseizoen kon het voor het
altaar bloedheet zijn. Achter in de kerk kon
je last hebben van koude voeten.
Deze installatie heeft in de nacht van
zondag 27 januari op maandag 28 januari
1958 een grote brand in onze kerk veroorzaakt. Door oververhitting is de houten
balklaag boven de stookruimte gaan
smeulen en uiteindelijk in brand gevlogen.
Hierbij is het altaar verwoest en werden de
sacristie en de bovenliggende zolder zwaar
beschadigd. Een passerende en oplettende
taxichauffeur heeft gelukkig erger kunnen
voorkomen.

rooster waar vroeger de warme lucht
uitkwam, retour naar de gasgestookte
installatie. Het systeem wordt ondersteund
door radiatoren in de kerk.
De klimaatregeling is later aangepast met
sensoren die reageren op de buitentemperatuur. De relatieve vochtigheid van de
verwarmde lucht wordt automatisch geregeld. Dit om schade aan onze orgels en de

grote houten beelden te voorkomen. De
oude gietijzeren kachel is nog aanwezig
en kun je zien als je ergens in de kelder
een geheimzinnig ijzeren deurtje open
maakt. Er zijn kerken die gezegend zijn
met een vloerverwarming. Dat is pas echt
comfortabel, maar voor ons gebouw heel
ingrijpend en kostbaar.
Hans Jans

Na dit incident is de gietijzeren kachel
omgebouwd op gas en in de jaren zeventig
vervangen door een moderne gasgestookte
installatie, die nog steeds in functie is.
Met een warmtewisselaar wordt de lucht
verwarmd en via twee roosters in de vloer
bij de zijaltaren de kerk ingeblazen. De
afgekoelde lucht gaat nu door het grote

VIEREN IN EEN KRING
Oud-Katholiek Zeeland, een kleine maar
hechte gemeenschap, vierde op 2 november
voor het eerst de eucharistie met de nieuwe
kerkinrichting. De banken in het midden van
de voormalige Lutherse Kerk in Middelburg
hebben plaatsgemaakt voor een moderne
inrichting, die is afgestemd op de eredienst
van de Oud Katholieke Kerk. Pastor Remco
Robinson: ‘We hebben geen hogere stoel
voor de voorganger. Ik zit gewoon in de kring

tussen de overige gelovigen.’
Naast het Metropolitaan Kapittel van
Utrecht en de Brabantse Kas heeft ook onze
parochie financieel bijgedragen aan de herinrichting van de kerk. Vanuit een van onze
fondsen is de aanschaf van de lezenaar en het
altaar mogelijk gemaakt. Het is nog steeds
de bedoeling dat we vanuit Hilversum met
veel parochianen afreizen naar Middelburg
wanneer de kerk ingewijd wordt. Die datum
is nog niet bekend. Op de website zeeland.
okkn.nl staan veel foto’s die een indruk geven
van het gebouw, voor en na de herinrichting.
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VANUIT HET KERKBESTUUR

OECUMENISCHE KRING: DE WAARHEID SPREKEN.
Vier Hilversumse kerken organiseren op vier
avonden in januari en februari een oecumenische gesprekskring. Op deze avonden willen
wij proberen op een oecumenische wijze te
kijken naar actuele onderwerpen; te weten
economie, relaties, oorlog en vrede, ecologie.
In 2011 werd in Kingston, Jamaica, een internationale oecumenische vredesbijeenkomst
gehouden. Deze Peace Convocation was de
afsluiting van de 2001-2010 decade tegen het
geweld, waarin kerken samen zochten naar
verzoening en vrede. Een resultaat van de vredesconferentie is het boekje ‘Telling the truth
about ourselves and our world’, de waarheid
vertellen over onszelf en onze wereld. Dit
boekje wil individuen en kerken helpen om
ook na afloop van de decade tegen het geweld
zich verder te bezinnen op een aantal brandende problemen en te zien wat ze daaraan
kunnen doen. Dit zal ter voorbereiding door
de inleiders worden gebruikt. Het is voor de
deelnemers aan deze vier avonden echter niet
nodig om dat materiaal te bestuderen of om

Engelse teksten te kunnen lezen. De plaats
van bijeenkomst en de gespreksleider wisselen iedere keer.
14 januari, 20.00 uur, Economie, inleiding:
pastoor Wietse van der Velde (oud-katholiek); plaats ‘De Akker’, Melkpad 14A.
28 januari, 20.00 uur, Relaties, inleiding:
diaken Bert van Wilgenburg, (rooms-katholiek, OLV-Verrijzenis); plaats Parochiehuis ´t
Spintje, Naarderstraat 98.

11 februari, 20.00 uur, Oorlog en vrede,
inleiding: ds. Jurjen Zeilstra (protestantse
gemeente, Regenboogkerk); plaats Nassaulaan 22.
25 februari, 20.00 uur, Ecologie, inleiding: ds.
Erik Jan Tillema (vrijzinnige geloofsgemeenschap); plaats ‘De Kapel’, ’s-Gravelandseweg
144.
Geïnteresseerde parochianen kunnen zich
melden bij pastoor Wietse van der Velde.

Twee aan twee werd besproken ‘wat gaat er
goed, wat kan beter’ over een drietal thema’s:
vieren-dienen-leren, mensen aantrekkensamenbinden - vasthouden, middelen
gebouwen - financiën - kennis. De synodalen
Jillis en Bart hebben de opmerkingen van de
aanwezigen genoteerd en nemen die mee in
hun besprekingen.

VIER AVONDEN PRATEN OVER GOD
Ja, maar over wie of wat hebben we het
dan?
Als kind moest ik de ‘tien geboden’ uit
mijn hoofd leren. Toen werd er meteen
al ingestampt dat we van God geen beeld
mochten maken. Niet veel lessen later
leerde ik dat God is als een vader, dus toch
een beeld? Nou had ik gelukkig een heel
goede vader, dus dat godsbeeld zal niet ver
naast de waarheid gezeten hebben, maar
hoe was dat beeld voor anderen die het
met een veel minder goede vader moesten
doen?

De Heilige Drie-eenheid van schilder Andrey
Roebljov
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In de eerste week van november stonden
zowel de kerkbestuursvergadering als de
najaarsgemeentevergadering in de agenda.
Flink wat onderwerpen zijn op beide
avonden besproken.
Zoals de Synode, die op 22 november
gehouden is. Het Collegiaal Bestuur vraagt
nadrukkelijk aan iedere oud-katholiek om
mee te denken over het nieuw op te stellen
beleidsplan. Vanuit de landelijke kerk via de
Synode en bijeenkomsten (bijvoorbeeld op
24/25 april 2015) en in onze parochie ook
dus op de najaarsgemeentevergadering.

In de loop der jaren werd mij duidelijk dat,
welk beeld we ook maken of hebben van
God, dat beeld nooit samenvalt met Gods
werkelijkheid. God is niet alleen groter dan
ons hart maar ook groter dan onze beelden.
Als we over God spreken gebruiken we
toch bijna altijd beelden; God is nu eenmaal niet een puur abstract verschijnsel, al
kun je je God toch ook niet in een doosje
doen (al lijken sommige mensen God wel
in hun binnenzak te hebben). Die beelden
zeggen niet wie God is, maar wie of wat
God op dit moment is voor mij.
Wie wil hierover met mij wat doorpraten in
een viertal ‘cursusavonden godsbeleving’,
waarop ik de inleider/gespreksleider zal zijn?
Op de eerste avond lezen we de twee verschillende scheppingsverhalen in Genesis
met elk hun eigen godsbesef. Een tweede
avond gaan we dieper in op de figuur van
Mozes met zijn zeer persoonlijk getinte
godservaring. Een derde avond zoeken we
met behulp van eigentijdse dichters en denkers met uiteenlopende ervaringen met en
van god, behorend bij hun uiteenlopende
situaties, naar een antwoord op de vraag:
Wie, wat is god voor mij? Dit alles wordt
dan op de vierde avond gelegd naast de
godsbeleving van Jezus, zodat we die beleving, en onze eigen beleving, kunnen gaan

ervaren als een beleving naast vele anderen:
het beeld dat mensen zich van god maken,
is plaats- en tijdgebonden.
De vier avonden worden gehouden op 27
januari, 24 februari, 24 maart en 21 april.
Tijd: 20:00 - 22:00 uur.
De plaats van samenkomst is de bestuurskamer in de pastorie.
Opgave tot 25 januari bij secretaris.vitus@
upcmail.nl of pastoor Van der Velde.

Een ander punt dat zowel in kerkbestuur als
op de gemeentevergadering naar voren kwam
was de werkwijze van het kerkbestuur. Door
de vele agenda-/regelpunten komt het kerkbestuur te weinig toe aan inhoudelijk gesprek
en beleid. Dat werkt voor zowel het bestuur
als de parochie onbevredigend. Er is besloten

om een ‘dagelijks bestuur’ van pastoor, secretaris en penningmeester praktische zaken te
laten afhandelen, met terugkoppeling naar
de overige bestuursleden. Grote beslissingen
worden uiteraard op de kerkbestuursvergaderingen besproken.

naar Missie St.Paulus op hun verzoek om
voor drie jaar bij te dragen aan de opleiding
van twee Filippijnse studenten.
Uiteraard werd ook het een en ander gezegd
over het jubileum en werd ingegaan op
vragen vanuit de parochie.

Nog enkele andere punten: De Stichting Schuldhulpmaatje wordt ook dit jaar
financieel ondersteund met een gift en we
willen graag in februari 2015 iemand van
de stichting uitnodigen om te kijken of wij
als parochie/parochianen nog meer kunnen
betekenen voor dit diaconaal werk. Ook
vanuit de diaconiepost: een positieve reactie

Een volledig verslag van de najaarsgemeentevergadering heeft u inmiddels al kunnen
lezen of wordt binnenkort beschikbaar
gesteld.

KERKBESTUUR-PLUS: DE ONROEREND GOED
COMMISSIE
Of kerkbestuursleden overal verstand van
hebben? Nou, nee dus. Daarom is het ook
zo prettig dat verschillende commissies advies
uitbrengen en deeltaken op zich nemen.
Zoals deze.

De Onroerend Goed Commissie is destijds
door het kerkbestuur (KB) ingesteld om
als adviesorgaan het KB bij te staan. In het
bijzonder is de commissie actief bij vraagstukken die het specifieke bezit van de kerk
aangaan. Niet de kerk, de pastorie of ‘De
Akker’, maar de woningen zijn dan onderwerp van gesprek en advies. De Cie adviseert
bij het leegkomen / beschikbaar komen van
een woning of een flat. Het advies behelst
de kandidaat huurders, de huurcontracten,
de hoogte van de huur, maar ook de technische en bouwkundige zaken. Vaak vraagt
het KB om voorstellen of een offerte, zodat
weloverwogen tot een besluit kan worden
gekomen. Het directe contact met huurders
en/of gebruikers van de woningen wordt al
jaren verzorgd door Gooisch Beheer. In deze
constructie wordt zorgvuldig omgegaan met
een belangrijke bron van inkomsten voor
onze kerk. Het kerkbestuur kan dus steeds
een beroep doen op externe deskundigheid.
De Commissie OG

Namens het kerkbestuur,
Inge van Maaren

KERKBALANS PERIODIEK
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger
geworden om een gift aan een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen
die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal
volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar
boven 1 procent van het verzamelinkomen.
Die drempel geldt niet voor een periodieke
gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar
alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook
via een overeenkomst tussen de gever en de
ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger
en scheelt uiteraard ook de kosten voor een
notaris. Op kerkbalans.nl staat het wat en
hoe beschreven en ook onze penningmeester
Margreet Vos kan u verder informeren.
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VIERINGEN
Vieringen op zondag beginnen om 10.00
uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag
is er een gesproken eucharistieviering
om 9.45 uur, met uitzondering van 17
december. Dan is de aanvangstijd 11.00
uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.
Bijzondere vieringen:
07 dec Projectkoor Almere
17 dec Ochtendviering met koffie/		
broodje
19 dec Festival of Nine Lessons and
Carols
24 dec (Kinder)kerstnacht
25 dec Eerste kerstdag, 10.30 uur
28 dec Onschuldige Kinderen van 		
Bethlehem
31 dec Vespers van oudjaar
01 jan Eucharistieviering, 11.00 uur
18 jan Oecumenische viering
Extra collecte:
7 december: Diaconaal doel

COLOFON

04 dec		
09 dec		
11 dec		
17dec		
21 dec		
24 dec		
04 jan		
06 jan		
15 jan		
17 jan		
18 jan		
21 jan 		

20.00
20.00
20.00
13.00
11.30
16:00
11.30
19.30
20.00
19.30
11.45
20.00

Bijeenkomst 25 - 45 jaar
Kerkbestuur
Leesavond Augustinus
Poetsclub
Catechese 11+
Kerstkerkplein
Parochie nieuwjaarsreceptie
Leerhuis Thomasevangelie
Leesavond Augustinus
Kaartavond
Catechese 11+
Symposium

LEVEND WATER
Dorst? is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze
gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld
gehouden. Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put
in Sichar in gesprek met Jezus over ‘levend water’. De tekst nodigt uit om na te denken
over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel levend water genoemd. Meer informatie
vindt u op www.raadvankerken.nl.
In het centrum van Hilversum vieren we samen in de OLV kerk aan de Naarderstraat op
zondag 18 januari, 10.00 uur.

Dorst?
Johannes 4:7

Redactieadres
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:
De kopij voor het volgende nummer
van de Vitus kan worden ingeleverd
tot zondag 4 januari.
Pastoor
Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl
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
of NL53 INGB 0000163869
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum
Ophaaldienst
Naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Bel Antonie van Aartsen: 035
6859810
Website
www.stvitus.nl
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AGENDA

Week van Gebed
voor de eenheid

18-25 januari 2015
EA-EZA en Raad van Kerken

