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Vrijwel nergens in deze uitgave vindt u precieze data en tijden van de activiteiten en vieringen van onze parochie. Voor de juiste data en tijden verwijzen we u graag naar de website van de oud-katholieke St. Vitusparochie, waar altijd de laatste informatie te vinden is:
http://www.stvitus.nl. En zie de verwijzingen bij elk item voor een contactpersoon, waar u
terecht kunt voor de laatste gegevens.
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waar God God mag heten
maar zijn Naam geen oordeel is

ik wil bidden
geef me de woorden, geef me de stilte

waar mensen me kennen, maar me
niet boetseren naar hun eigen beeld

ik wil luisteren
vertel me wat nieuws

waar iemand me bij de hand neemt
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Wie bent u?

Wat verwacht u van een kerk?
Wat kun je eigenlijk verwachten van een kerk?

De oud-katholieke parochie
St. Vitus, Hilversum
Wij zijn geen ideale kerk. Verre van dat. De parochieSt. Vitus

Voor sommigen is het simpele antwoord: niets.

is een kleine, levendige gemeenschap van mensen van allerlei

Omdat ze al lang geleden afscheid hebben

waar mensen God kunnen ontmoeten en waar zij de bood-

genomen van de kerk van hun jeugd of omdat

herkomst en slag. Samen proberen we de ruimte te vormen
schap van Jezus Christus kunnen horen. Een kerk waar
gelovigen én zoekenden elkaar ontmoeten, waar mensen

er nooit een ‘kerk van hun jeugd’ is geweest. En

omkijken naar elkaar en waar hun talenten tot hun recht komen.

wat moet je dan verwachten van een onbekend

Gastvrij

instituut? Anderen hebben zich teleurgesteld

Bij alles wat we doen ontvangen we graag gasten. Wij respec-

afgewend van een gemeenschap, waarvan ze

gemeenschap waar de eigen inbreng van iedereen belangrijk

zich vervreemd voelden of waarin ze hun eigen geloof niet meer herkenden. Weer anderen
hebben hooggespannen verwachtingen: antwoorden op al hun levensvragen; verwachtingen

Wie zijn wij?

teren hun vrijheid om zelf hun grenzen te bepalen. Wij bieden een
is, waar een ieder invloed kan uitoefenen op het beleid en waar
vriendschap en warmte te vinden zijn. Die gastvrijheid g eldt ook
voor de Eucharistie, de Tafel van de Heer. Zo klinkeniedere week
in onze kerkdiensten de woorden:

waaraan geen enkele gemeenschap zal kunnen voldoen.

‘Tot de heilige communie zijn allen genodigd die
gedoopt zijn, in hun eigen kerkgemeenschap
deelnemenaan de Tafel van de Heer en met ons zijn
tegenwoordigheid willen vieren.’

Uw vraag
Maar wie bent u? Wat verwacht

In dit boekje proberen we antwoorden te geven door te beschrijven

u van een kerk, een parochie, een

wie we zijn en wat we zoal doen. Ook voor onszelf. Maar als dat

geloofsgemeenschap? Bent u geïn-

úw vraag niet beantwoord, stel die dan om via onze website of

teresseerd in kerkgebouwen, in

zoek persoonlijk contact, zodat we het begin van een antwoord

architectuur, orgels, beelden, glas-

kunnen geven.

in-lood? Of zoekt u een plaats van
stilte en rust, zonder lastig gevallen te

Kennismaken

worden met moeilijke vragen? Bent u

Bij alle activiteiten die in dit boekje genoemd worden bent u van

op zoek naar een plaats van geloof of

harte welkom. Om de sfeer te proeven, de mensen te leren kennen,

spiritualiteit? Of bent u verhuisd en

om iets op te steken over onze manier van denken, geloven en

zoekt u naar een nieuwe plek om uw

doen. Op onze beurt hopen we u te leren kennen. Om te ontdekken

geloof vorm te geven? Wilt u andere

of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

mensen leren kennen en meedoen
met hun manier van geloven en
gemeenschap zijn? We weten niet of
we eraan kunnen voldoen, maar als
we uw vraag kenden, zouden we het
kunnen proberen...
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Stel uw vraag via
www.stvitus.nl
of neem contact op
met pastoor Leen
Wijker:
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
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Wat zijn wij?

Stukje geschiedenis

Oud-Katholiek?

In Nederland leven twee katholieke kerken naast elkaar: de
Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-katholieke Kerk. De scheiding
van deze beide kerken is het gevolg van een ontwikkeling die
begon in de zestiende eeuw. Onder druk van een calvinistische
overheid moesten de Nederlandse katholieken ondergronds.
Zelfs kerkgebouwen mochten van buiten niet herkenbaar zijn.
Dit leidde tot het ontstaan van zgn. ‘schuilkerken’. De noordelijke

Het woord ‘Oud’ in de naam van onze kerk kan al snel tot misvattingen leiden.
Het verwijst niet naar ‘ouderwets’ of ‘conservatief’, maar naar het terug willen
grijpen op de idealen van de eerste eeuwen van de kerk. Dat is ons ijkpunt voor
kerk en leven van vandaag. En dat is allerminst ouderwets.

Nederlanden werden in de zestiende en zeventiende eeuw door
Rome als missiegebied beschouwd en er ontstonden spanningen.
Rome wilde geen nieuwe bisschop benoemen, hoewel de lokale
kerk daar twintig jaar lang om vroeg. Uiteindelijk besloot men om
terug te grijpen op oude rechten om zelf een nieuwe bisschop te
verkiezen. Met die verkiezing (van Cornelis Steenoven) door het
kapittel van Utrecht in 1723 werd de breuk tussen ‘Utrecht’ en
‘Rome‘ definitief.
Maar ‘Utrecht’ heeft altijd benadrukt dat zij zich nooit heeft
afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk; dat zij tegen haar
wil buiten de gemeenschap is geplaatst. Daarmee beschouwt
de Oud-katholieke Kerk zich ook als een rechtstreekse voortzetting van de kerk die St. Willibrord aan het einde van de
zevende eeuw in de noordelijke Nederlanden heeft gesticht.

1e vaticaans concilie
Ook elders ontstonden onafhankelijke katholieke kerken. In 1870
logo Oud-katholieke kerk

werd tijdens het 1e Vaticaans concilie het dogma aangenomen
van de pauselijke onfeilbaarheid. Dat betekende dat de paus - als
opvolger van Petrus - op eigen gezag en niet krachtens instemming
van de kerk een onfeilbare uitspraak kan doen in geloofszaken.
Ook werd gesteld dat de opperste bestuursbevoegdheid in de

Wijding van de bisschop van Haarlem

kerk voortaan beruste bij de paus. Zo werd de bisschop van Rome

katholiek

wereldbisschop; een situatie die volgens de oud-katholieken sterk

Met ‘Katholiek’ geeft de naam aan dat onze kerk binnen de katho-

verschilt met het inzicht van de oude kerk.

lieke traditie staat. Katholiciteit of ‘algemeenheid’ is volgens de
geloofsbelijdenis één van de kenmerken van de kerk, die hetzelfde

Unie van Utrecht

katholiek en bij de tijd

geloof belijdt over alle grenzen heen. Wij zijn ook katholiek in onze

Veel katholieken in Duitsland, Zwitserland en andere landen

Wij houden vast aan de kern van het christelijk geloof: de geloofs-

manier van vieren en in het geloof dat in de Eucharistie Jezus

weigerden dit nieuwe dogma te aanvaarden. Toen ze daarop

belijdenis die christenen van alle tijden met elkaar gedeeld

werkelijk tegenwoordig is. Hoe dit kan blijft voor ons mensen een

werden geëxcommuniceerd, deden ze al spoedig een beroep op de

hebben, maar bevrijden ons van vormen en regels die voortge-

mysterie. Naast de sacramenten van doop en eucharistie kennen

Nederlandse bisschoppen, die immers reeds langer onafhankelijk

komen zijn uit een bepaalde cultuur in een bepaalde tijd. Zo staat

wij die van vormsel, huwelijk, verzoening, ziekenzalving en de

waren van Rome. In 1889 sloten ze met de kerk van Nederland de

het onze priesters vrij om te trouwen en zijn ook vrouwen toege-

wijding tot het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop.

Unie van Utrecht. Sindsdien is dit verband uitgegroeid en omvat

laten tot het ambt van diaken, priester en bisschop.

Het ideaal van ‘de oude kerk’ streven we ook na in onze manier

het een twaalftal landskerken in Europa, de Verenigde Staten en

De Oud-katholieke Kerk voert een open gesprek over de

van besturen. Onze bisschoppen worden gekozen en zij delen hun

Canada.

problemen waarvoor onze samenleving gesteld wordt. Kwesties
als echtscheiding, abortus en euthanasie worden door de kerk

verantwoordelijkheid met priesters en leken in een zgn. ‘Collegiaal
Bestuur’. Dit bestuur overlegt het beleid met een Synode, waarin

Meer weten?
www.okkn.nl
of:
utrechter-union.org

alle parochies vertegenwoordigd zijn.
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logo Unie van Utrecht

- als gelovige gemeenschap van verantwoordelijke personen benaderd vanuit het geloof in de liefde tussen God en mens en
tussen mensen onderling. Onze kerk respecteert daarin de eigen
verantwoordelijkheid van ieder individu.
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Wat zijn wij?

Het kerkgebouw
De St. Vituskerk is van 1889. Toen werd de Achterhofse kerk,
die tot dan als schuilkerk functioneerde eindelijk ingeruild voor
een ‘echte kerk’: mét koepel en met de grandeur van de tijd
dat de kerk nog het centrum van de samenleving vormde. Het
gebouw is naar ontwerp van de oud-katholieke architect P. A.
Weeldenburg uit Rotterdam en kernmerkt zich door een vroegitaliaanse renaissance stijl. Het is een van de zeer weinig
overgebleven gebouwen in deze stijl in Nederland. Het houten
Mariabeeld op het altaar stamt uit 1480 en is dus nog van voor
de Reformatie en de scheiding Rooms- en Oud-
Katholiek.
Daarmee is het beeld erfgoed en teken van eenheid van de
gehele Hilversumse kerkgemeenschap. Meer informatie over
het gebouw vindt u in het boek ‘Vitale Kerk (II)’ van Maria
Blom-Blokland. (ISBN 90-6550-326-9).
(Zie ook: ‘Kijk de kerk’, pag. 28)

Informatie over
verhuur van de kerk:
Margreet Vos-van Buuren
vosvanbuuren@hetnet.nl
06 511 76 332

Zalencentrum ‘De Akker’
‘De Akker’ is onderdeel van de Oud-katholieke Kerk St. Vitus.
Het gebouw bestaat uit drie koppelbare zalen, geschikt voor
ongeveer 150 personen. In ‘De Akker’ kunt u terecht voor
recepties, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, cursussen,
verenigingsbijeenkomsten etc. De beheerders verzorgen ook
met liefde uw catering, zoals lunches, hapjes, buffetten....
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u altijd contact met hen
opnemen. Zij vertellen u graag over de mogelijk- en onmogelijkheden en stellen vrijblijvend een offerte voor u samen.
Meer over ‘De Akker’
www.zalencentrumdeakker.nl
John & Ingrid Tabak
035 621 2447
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Synodevergadering in ‘De Akker’

Kan ik
parkeren
bij de kerk?

Jazeker. Op het kerkplein voor de kerk is (meestal) voldoende ruimte om uw auto kwijt te kunnen. Denk om het
fietspad bij het opdraaien van het kerkterrein. Mocht er geen plaats zijn op het kerkplein, dan kunt u meestal op
de markt een plaatsje vinden of in parkeergarage ‘Silverpoint’.
NB: Op kerstavond, met Palmpasen en de in Paasnacht is het kerkplein in gebruik en moet u elders parkeren.
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Wat doen we?

Vieren
Liturgie: traditie zonder stil te staan
De kerk heeft door de eeuwen heen vaste gebruiken, teksten en liederen

‘Gewone’ Vieringen
Een levende kerk viert haar geloof. Dat doen we graag en we
proberen het goed te doen. Iedere zondag is er om 10.00 uur

ontwikkeld om het verhaal van God en mensen vorm te geven. Gebaren,

een Eucharistieviering of een dienst van Schriftlezing en Gebed,

gebeden en rituelen in een min of meer vaste volgorde. Samengenomen

worden opgevangen in ‘De Akker’, het gemeenschapsgebouw

noemen we die volgorde van gebeurtenissen ‘liturgie’. Voor een buitenstaander

waarin iedereen meer dan welkom is. Kleine kinderen kunnen
naast de kerk. Na afloop van de dienst is daar ook gelegenheid
om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade.

zijn het al snel heel wat onbegrijpelijke ‘toeters en bellen’, die juist voor
doorgewinterde kerkgangers een sterke gevoelswaarde hebben. Het lijkt vaak
wel een soort geheimtaal, die gemakkelijk afstand creëert: waar gáát dit over?

Daarnaast is er iedere woensdagochtend om 9.45 uur nog een
eenvoudige, gesproken Eucharistie
viering. Tijdens de hoogtijdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren zijn er meerdere extra
vieringen. Kijk rond die tijd op de website onder ‘Agenda’ en u ziet
wat er allemaal gaande is. (Zie ook pagina’s 12 en 13)

Vieringen voor Jong & Oud
Meestal verlaten de kinderen aan het begin van de viering de kerk
om hun eigen bijeenkomst te hebben in het gemeenschapscentrum ‘De Akker’. Maar tijdens deze vieringen blijven ze in de kerk
en doen ze volop mee. Samen met de commissie Jong & Oud
wordt een viering voorbereid, waarin volwassenen en kinderen
op een verrassende manier samenkomen.

Jongerenvieringen
Zo ook de vieringen waarin jongeren meer aan het woord komen.
Met eigen teksten, eigen muziek, eigen gebeden. Samen met de
Maar laat je er niet teveel door in de war brengen. Soms

vele vormen van taal, gebed, ritueel of muziek. Liturgie is

landelijke jongerenpastor een brug slaan tussen het geloof van

overkomen woorden en rituelen je. Raken ze je tot in het

meewerken aan wat God van plan is met deze wereld. En

alle eeuwen en de taal van vandaag.

diepst van je ziel. En soms gaan ze volledig over je hoofd

dat werk gaat door...

heen, de mist in.
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Altijd wel wat te vieren of te gedenken
Vastgevroren

Door het hele jaar heen zijn er altijd wel vieringen waarin iets

Maar in feite maakt het niet eens zoveel uit. Niemand speelt

Liturgie is niet een vastgevroren geheel. In de Oud-Katholieke

speciaals gebeurt: eerste communie, vormsel, verwelkoming van

op je gevoel, niemand dwingt je iets te ervaren en niemand

Kerk en ook in de St. Vitus blijft nagedacht worden over hóe

nieuwe leden, doop- en huwelijksvieringen, jubilea... Belangrijke

vraagt van je dat je het allemaal begrijpt. Hoe goed, zorg-

we ons vieren vormgeven. In gesprekken tussen parochi-

momenten in het leven van parochianen die een plaats verdienen

vuldig en mooi ook gezongen, gebeden en gedaan, een

anen en pastoor wordt geprobeerd de brug te blijven staan

binnen de diensten. En zo gedenken we ook: in jaarlijkse gedach-

viering in een kerk is niet per se bedoeld als emotioneel

tussen het ‘hoe’ en ‘met wie’. Ruimte voor nieuwe ideeën,

tenis worden tijdens de voorbeden de namen genoemd van de

hoogstandje of als vervoerende ervaring. Maar al doende

woorden en muziek, om ervoor te zorgen dat het iets blijft,

mensen die ons zijn ontvallen. Zo blijven we met elkaar verbonden,

word je uitgenodigd om God te ontmoeten in een van die

waaraan iedereen mee kan doen.

ook over de uiterste grens heen.

Informatie over alle
vieringen:
Pastoor Leen Wijker
035 624 8009
pastoor@stvitus.nl
of zie de agenda op
www.stvitus.nl
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Wat doen we?

Rond de grote feesten - Kerst
Vanaf de eerste Adventszondag leven we toe naar het Kerstfeest. Dat is te
zien aan de versieringen en de kaarsen van de adventskrans die worden
aangestoken. Maar ook in de lezingen en de liederen wordt steeds meer
duidelijk van het verlangen dat groeit. ‘De nacht loopt ten einde, de dag komt

Christmas Carols
Voluit: The Festival of Nine Lessons and Carols is een van oorsprong
Anglicaanse viering, die vooraf gaat aan Kerst. Het verhaal van de
gevallen mensheid, de belofte van de Messias en de geboorte van
Jezus wordt verteld in negen korte bijbellezingen uit Genesis, de
profetenboeken en de evangeliën, afgewisseld met het zingen van

naderbij‘ zingen we en we steken nog een kaars aan. Want Licht, daar gaat het

Christmas carols, gezangen en koormuziek.

om. God die in Jezus heldere woorden spreekt en warme daden doet.

door ons eigen koor, afgewisseld met een koor ‘van buiten’ is het

In de St. Vitus is deze viering inmiddels een traditie. Ondersteund
een bijzondere en aansprekende opening van het Kerstfeest.

Kerstplein
Op kerstavond is het kerkplein helemaal veranderd. Geen geparkeerde auto’s, maar feestelijke kraampjes met chocolademelk en
kerstbrood. Met muziek, vuurtjes en een levende kerststal. Vele
honderden ouders en kinderen uit Hilversum en omstreken weten
inmiddels de weg naar het Melkpad te vinden om hier het kerstfeest
te beleven.

Kinderkerstvieringen
In twee kinderkerstvieringen voor verschillende leeftijdsgroepen,
zingen we de kerstliederen en vertellen we het kerstverhaal op
een verrassende manier. De geboorte van het kind Jezus, sterren,
herders, engelen; het is haast te mooi om waar te zijn en toch, we
vieren het elk jaar als een feest van hier en nu. Om 17.00 uur voor
de kinderen t/m 7 jaar en om 19.00 uur voor de leeftijd vanaf 8 jaar.

Kerstnachtmis
Daarna is het tijd voor de ‘gewone’ kerstnachtmis. Maar wat is
‘gewoon’ deze nacht als het verhaal wordt gelezen (of gezongen)
dat God midden in onze wereld zijn gezicht heeft willen laten zien?
Als we dat mogen herkennen in elkaars ogen en handdruk? Als we
weten dat het verder gaat dan deze ene nacht? ‘Zalig kerstfeest!’

St. Vitus kerstplein
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Meer informatie:
zie de agenda en het
nieuws op de site
www.stvitus.nl
Of via: Yvonne Hoek
Yhoek@stvitus.nl
035 685 5023
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Wat doen we?

Rond de grote feesten - Pasen & Pinksteren
De weg naar Pasen begint op Aswoensdag. Dan begint de periode van 40
dagen waarin we ons leven tegen het licht houden. Grote vragen komen langs:
over leven en lijden, over zin en onzin. Vanaf Palmpasen, de zondag voor Pasen,
begint de Goede Week en volgen we Jezus op zijn weg in Jeruzalem, die laatste
dagen waarin alles op scherp staat. Tot we eindelijk in de Paaswake het teken
krijgen: God is sterker dan de dood; een teken van Leven met een hoofdletter.

Een nieuwe paaskaars

Veertig dagen

En met Pinksteren gaat dat Leven verder de wereld in.

Tijd van bezinning, van vasten, van de grote levensvragen. In de

als er dan toch gesproken wordt, klinkt het grote ‘waarom?’ Niet

vieringen is het allemaal wat soberder. Veel Kyrie en weinig Gloria.

alleen het waarom van de dood van Jezus, maar van al het lijden

In het Filmtheater draait iedere week een film, waar we over na

in deze wereld van ons. We leggen bloemen. Er valt niet veel meer

kunnen denken. (Zie ook pag. 31)

te doen.

Palmpasen

Kinderpaaswake

Het begin van de goede Week. We vieren de intocht van Jezus in

De kinderen zijn het eerst aan de beurt. Zij zien als eersten het

Jeruzalem. Feest. Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van

licht. Het lijden, de dood én de opstanding van Jezus vieren

de Heer! Met muziek voorop trekken we door de wijk. Zingen en

met kinderen: dat kan. In een speciale kinderpaaswake zoeken

vrolijkheid alom. Maar midden in de viering slaat de stemming om

en vinden we de woorden en vormen, die ons meenemen in dat

en horen we in een lange lezing waar dit feest op uitdraait: gevan-

vreemde en rijke verhaal en we kijken door de donkere nacht

genschap, lijden en dood.

heen. In de verte zien we de morgen.

Stille dagen

Paaswake

Maandag, dinsdag en woensdag in de Goede Week is het stil in de

De langste en mooiste viering van het jaar. Op het plein brandt

kerk. Tijd om na te denken. Wat heeft het verhaal van deze week

het vuur. Er wordt een nieuwe paaskaars ontstoken. We delen het

met ons van doen? Zo nu en dan klinkt een lezing, een gebed of

licht en het is niet langer donker. We zeggen het en we geloven

wat muziek. (Zie voor de woensdagavond ook pag. 32)

het ook: Christus is verrezen, Hij is waarlijk opgestaan!

Witte Donderdag

Paasochtend

De avond van het laatste avondmaal. De instelling van de

Het lijkt al weer een gewone viering, maar het vuur van de opstan-

Eucharistie. Even lijkt het feest, maar dan horen we van verraad,

ding en van de paaskaars smeult nog 50 dagen door en dan is het:

van nacht en eenzaamheid. De kerk wordt uitgekleed, de kaarsen
gedoofd. We verlaten de kerk in stilte. Sommigen blijven achter en

Meer informatie:
pastoor Leen Wijker,
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
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waken in een doodstille kerk.

Pinksteren
De verjaardag van de kerk. Met Pinksteren gaat het licht van Pasen

Goede Vrijdag

verder de wereld in. Mensen dragen het met zich mee, worden

Om 10.00 uur wordt er een eigentijdse kruisweg gebeden en om

aangevuurd om zelf licht te zijn voor anderen. Feest van de Geest!

15.00 uur komen we alweer bij elkaar. Het stervensuur van Jezus.

Samen met andere kerken in Hilversum gaan we proberen daar op

Wat doen we hier nog? Wat kunnen we anders dan zwijgen? En

een ongekend feestelijke manier vorm aan te geven.
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Leren & Kennismaken
Stel, ik zoek een kerk...
Een van de nadelen van de Oud-katholieke Kerk is haar onbekend-

Kerk zijn houdt niet op bij het vieren op zondagochtend. Er valt zoveel meer

heid. Terwijl we geloven dat we een kerk zijn, die veel mensen aan

te ontdekken, als het gaat om geloven of leven vanuit dat geloof. Leren van

steeds weer een van ‘tisdatdan?’ Met een tweetal avonden per

zou kunnen spreken, is de reactie op ‘oud-katholiek’ er toch nog
seizoen willen we daar in Hilversum en omstreken verandering in

anderen en door het delen van je eigen ervaringen. Ieder jaar proberen we
een aantal activiteiten op te zetten voor zowel ‘onszelf’ als voor ‘mensen van
buiten’. Want zoveel verschil zit daar nu ook weer niet tussen...

Meer informatie:
pastoor Leen Wijker,
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

aanbrengen. Door middel van een filmpresentatie, een inleiding,
een rondleiding door de kerk en een open gesprek. We proberen
te laten zien wie we zijn en wat we doen en alle belangstellenden
kunnen hun vragen kwijt. Voor u en al uw kennissen...

Basiscursus geloven

over oud- en nieuw katholiek

Waar gaat het eigenlijk over in het christelijk geloof? Wat is de

De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, heeft zijn

samenhang tussen al die wonderlijke verhalen die we lezen in de

visie geschreven over waar volgens hem ‘oud-katholiek zijn’ nu

bijbel? Wat moet ik er zelf mee? Kun je leren geloven? Allemaal

eigenlijk om draait: ‘Oud- en nieuw katholiek’. Over de houding

vragen en thema’s die aan bod komen tijdens deze ‘basiscursus’.

waarmee oud-katholieken in het leven proberen te staan, over

Nu moet je dat ‘cursus’ niet al te letterlijk nemen en ook een korrel

spiritualiteit, over ontvankelijkheid voor de moderne cultuur en

zout is op zijn plaats bij het woord ‘basis’. De echte basis van deze

over verantwoordelijkheid nemen in deze maatschappij. Voor

acht avonden bij de pastoor aan huis is het open gesprek over hoe

hem is oud-katholiek zijn meer een beweging dan een instituut.

de deelnemers zelf het geloof zien en beleven. Van elkaar leren

Meer dan voldoende reden om hem uit te nodigen om hierover te

wat geloven betekenen kan. Acht thema’s over God, de Bijbel,

spreken en in discussie te gaan. Voor zowel doorgewinterde oud-

Jezus, Liefde, Dood, waarbij altijd verhalen uit de bijbel centraal

katholieken, als voor ‘buitenstaanders’.

staan, die worden ingeleid door een korte film. Veel meer dan

Meer informatie:
pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

Meer informatie:
pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

alleen ‘interessant’...

Meer informatie:
Bart Sonnenschein
b.sonnenschein@planet.nl
035 628 3889
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Studiekring orthodoxie

hoe moeilijk kan het zijn?

Vlak na het jaar 1000 maakte de toen ongedeelde kerk de grote

Ooit tegen een kennis gezegd ‘ik zal voor je bidden’? Of heeft ooit

scheiding mee tussen Oost en West. Gecentreerd rondom Rome

iemand aan je gevraagd: ‘maar wat geloof je dan eigenlijk?’ En

ontstond de westerse kerk, rond Constantinopel de kerk die we nu

had je geen antwoord? Hoe moeilijk kan het nu helemaal zijn?

kennen als de Oosters-orthodoxe. Oud-katholieken hebben over

Heel moeilijk... Zonder betweterigheid of arrogantie praten over

het algemeen altijd goede banden met die laatste gehad. Maar

ons geloof, kunnen we dat, durven we dat eigenlijk wel? Wat

wat maakt die kerken uit voornamelijk Oost-Europa zo anders?

hebben we eigenlijk te melden? Wat denken wij te hebben dat

Wat betekenen hun rituelen, hun iconen, hun gebruiken? En

iemand anders niet heeft? Hebben we wel recht van spreken?

waarin onderscheidt zich hun spiritualiteit van de onze? Tijdens

Nee, geen cursus ‘evangelisatie’ of ‘zieltjes winnen’, maar een

een aantal avonden (afhankelijk van de belangstelling) zal Bart

paar avonden met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van

Sonnenschein op deze zaken ingaan.

praten over je geloof. En dan heb je het ook snel genoeg over: wat
doet dat geloof eigenlijk aan mijzelf en mijn eigen leven?

Meer informatie:
Dio van Maaren
dio@synccp.com
06 53 69 72 94
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Een paar gezichten van de
Oud-Katholieke Parochie
St. Vitus in Hilversum

Wat doen we?

Samendoensamenpratensamenetensamenzijn
Een open, gastvrije gemeente, dat is meer dan alleen samen zingen en bidden

Meer informatie:
www.stvitus.nl
Inge van Maaren
ingevanmaaren@
gmail.com
035 685 3489

rozen, rumbonen & rode wijn
Na de kerk, de koffie in ‘De Akker’ is op, is er nog genoeg om over
door te praten. Wie heeft er zin in een wijntje? Als je zin hebt en
niet bij je ouders langs hoeft... gewoon bij een van de parochianen
thuis. En waarover praten we dan? Over tweedehands auto’s,
sport, kinderen. Of zomaar opeens over iets wat ons heeft geraakt.

in een kerkdienst. Uiteindelijk zijn het mensen die elkaar leren kennen en die

Of God. En dan weer over Frankrijk... Onregelmatig georganiseerd,
ongeveer één keer per maand. Op de website en in de kerk zelf

verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Zonder een ‘club’ of een ‘kliek’ te

wordt bekendgemaakt als het weer zover is.

worden. Hoe staan we elkaar bij als het nodig is? Hebben we een open oog en
oor voor elkaar? Kunnen we van elkaar leren? Een aantal activiteiten probeert die
opbouw van een ‘gemeenschap’ te stimuleren.

Meer informatie:
www.stvitus.nl
Marieus Mulder
email@marieusmulder.nl
035 772 1718

‘running diner’
Je moet je wel aanmelden en voor je eigen fiets zorgen... Maar
dan kun je ook op adres 1 een voorgerechtje komen eten, vervolgens op adres 2 een hoofdgerecht, op adres 3 een nagerecht en
de koffie vindt je op adres 4. Telkens kom je weer andere mensen
uit de parochie aan tafel tegen en begint er weer een ander

gespreksgroepen

gesprek... Houdt de informatie over data en tijden in de gaten,
want je bent hartelijk uitgenodigd om mee te komen eten.

Wat zou het goed zijn als iedereen van de kerk en

Over wat je bezighoudt, waar je van baalt, wat je goed doet. Over

iedereen die iets van de kerk zou willen weten,

kinderen en opvoeding. Over geloof en ongeloof. Over liturgie of

hieraan meedeed! Want ook dit is kerk. Gewoon

oud-katholiek zijn. Over de zin van het leven. De gespreksgroepen

bij iemand thuis aan tafel. Met z’n vijven of tienen.

zelf bepalen de onderwerpen. Eens per maand, eens per twee

Met koffie, thee, een mooi glas wijn of bier. Een

weken, net waar er tijd voor is. Soms houdt zo’n groep weer op,

korte inleiding van iemand - of een zinvolle vraag

en elders begint er weer één. Vraag informatie en doe mee. Er is

- en dan gesprek.

altijd ergens plek in een aansprekende groep!

Meer informatie:
www.stvitus.nl
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

avonden in almere, huizen,
Baarn, Soest
Een oud-katholieke parochie is al snel een regioparochie. Leden
en belangstellenden wonen ook in de omliggende steden en
dorpen. Vandaar dat we ook daar - om te beginnen in Almere,
later ook elders - enkele malen per jaar een avond voor belangstellenden en parochianen organiseren. De website weet meer...

Meer informatie:
Mariëtte Smits
mhj.smits@hetnet.nl
035 647 2028

Meer informatie:
www.stvitus.nl
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

Culturele avond
Hoeveel talent kan er schuilen in een willekeurige groep mensen,
zoals een kerkgemeenschap! Zangers, dichters, muzikanten,
beeldhouwers, schilders, vertellers... Regelmatig organiseren we
een avond, waarop die talenten zich kunnen tonen en wat voor
een prachtige verrassingen levert dat op! (Er schijnt zich zelfs een
buikdanseres in de gemeente te verschuilen...)

Meer informatie:
Mark de Groot
email@marcdegroot.
tv
035 772 1718

‘Smoelenboek’
Wie is die vrouw ook weer met die krullen, die altijd voorin zit?
En ...., is dat niet die jongen, die...? Nee, dat is... Ah ja! En die man
op het koor, die altijd..? En hoe bereik ik die dan? Ja, we kennen
elkaar wel, maar namen en gezichten weten we niet altijd te
combineren. Als er een afkondiging van huwelijk, doop, ziekte of
overlijden wordt gedaan, weten we niet allemaal altijd om wie het
gaat. In de parochie gaan we daarom een ‘smoelenboek’ maken.
Gezicht, naam, email en telefoonnummer om contact te houden.
Op een afgeschermd deel van de website, op papier... (En het heet
alleen maar ‘smoelenboek’ omdat het zo lekker rijmt).
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Delen & Dienen

Goed voor de ziel

Deel uitmaken van een kerkgemeenschap draait altijd uit op zelf

En dan wordt het opeens bewolkt. Slaat onverwacht een ziekte toe. Of worden

verantwoordelijkheid nemen. Inzet van je tijd, je geld, je talenten en je

de vragen rond het leven groter dan de antwoorden die je altijd hebt gehad.

mogelijkheden. Voor de eigen parochie of voor mensen ver daarbuiten.

En is er iemand nodig om mee te praten, iemand die je kunt vertrouwen.

kerkbalans

missie St. paulus

pastoraat

open kerk

Ook een kerkgemeenschap leeft niet van de wind. De verwarming,

Maar ‘delen en dienen’ gaat verder dan onze eigen parochie.

Waarom dan niet gebeld met de kerk? Die gaat toch over de

Een kerkgebouw is er niet alleen voor samenkomsten. Het is

onderhoud van het gebouw, het salaris van de pastoor, de commu-

Belangrijkste opdracht van de kerk is immers ten dienste staan van

vragen van het leven? De pastoor van de St. Vitus staat altijd klaar

ook een plaats, waar je even afstand kunt nemen van de drukte

nicatiemiddelen, het zal allemaal ergens van betaald moeten

anderen. Die ‘diaconale’ tak wordt binnen de Oud-Katholieke Kerk

om op uw vraag in te gaan. U kunt bellen voor een afspraak en

van buiten, van alledag. Even zitten. Even een moment de ogen

worden. Jaarlijks wordt daarom - naast de gewone of extra

vormgegeven door de ‘Missie Sint Paulus’. Van hieruit worden

u kunt er van op aan dat de dingen die u bespreekt vertrouwe-

dicht en de rust in je hoofd zoeken. Of een gebed uitspreken bij

collectes tijdens de vieringen - aan iedere parochiaan, gastlid of

namens alle oud-katholieke parochies de projecten gesteund,

lijk blijven. Niemand garandeert dat u antwoorden krijgt op al uw

een net aangestoken kaars. Tijd om bij God te zijn.

vriend van de parochie, een bijdrage gevraagd om in alles wat geld

waar onze kerk affiniteit mee heeft. Projecten voor kansarmen op

vragen, maar u kunt er zeker van zijn dat er geluisterd wordt.

kost te kunnen blijven voorzien. In het kader

de Filippijnen, straat- en daklozenpastoraat

Iedere zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 (en we werken

van de actie ‘Kerkbalans’ wordt gevraagd

in diverse steden in Nederland, dienst aan

eraan om het vaker te doen) is de kerk open en ben je welkom.

naar vermogen bij te dragen. Daarbij geldt

zeevarenden, om er maar enkele te noemen.

Je mag een minuut blijven of een hele tijd, je mag zitten of rond-

een richtbedrag van 3% van het vrij besteedbaar inkomen.
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Ook de St. Vitus parochie doet daaraan mee.
Meer informatie:
Margreet Vos-van Buuren
vosvanbuuren@hetnet.nl
06 511 76 332

lopen, je vragen stellen aan ‘de parochiaan van dienst’ of je
Meer informatie:
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

mag zwijgen, je mag de eerste of de laatste zijn; zie maar. De
kerk is open en er is plaats genoeg. Een keer in de maand wordt

open inloop voor gesprek

als afsluiting van de open kerk een orgelconcertje gegeven

Maar er zijn meer mensen in de paro-

met een uitvoering van een Bach cantate.

vastenactie

Stewardships

Eén van de vaste momenten, waarop we

Daarnaast

zgn.

bieden of een helpende hand waar

gestalte geven aan het diaconale werk is met

‘stewardships’. Parochianen, die zelf affiniteit

nodig. Iedere woensdagochtend van 10.15 - 13.00 is de kerk open

de vastenactie tijdens de veertigdagentijd.

hebben met een diaconaal project worden

om zomaar even binnen te lopen met uw vraag. De pastoor is

Een door de landelijke kerk aangedragen project wordt in die tijd

opgeroepen om dat met onderbouwing bij het kerkbestuur in te

aanwezig, maar u kunt ook een beroep doen op een van de paro-

niet te missen onder de aandacht gebracht, tot en met de kinderen

dienen voor een steun van maximaal 350 euro. Ieder jaar worden

chianen, die samen met hem ervoor willen zorgen dat u uw zorgen

van de kinderkerk, die de parochianen op een creatieve manier

drie van deze projecten door het kerkbestuur geselecteerd en

kwijt kan. Misschien met praktisch advies, misschien met ideeën,

zoveel mogelijk geld uit de zak proberen te kloppen...

ondersteund.

misschien met een gebed, in ieder geval altijd met aandacht.

kent

chie die een luisterend oor kunnen
de

parochie

de

Meer informatie:
www.stvitus.nl
Antonie van Aartsen
vaartsen@kpnmail.nl
035-685 9810
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Kinderen

Catechese
Kritisch, druk met van alles en vol energie: elfplussers. We zien
ze graag, omgekeerd ligt dat soms wat gevoeliger. Maar toch,
we blijven elkaar ontmoeten en bevragen. Want de tijd dat alles

We zijn trots op de kinderen die bij de kerk horen! Het zijn er geen tientallen -

braaf werd opgeschreven en uit het hoofd geleerd is toch echt

we zijn een kleine gemeenschap - maar ze krijgen alle aandacht. Ze spelen

van ‘en hoe zit dit dan? ‘ Of: ‘geloven jullie dat nou echt?‘ En daar

hun eigen rol in de vieringen en worden er zoveel mogelijk bij betrokken.

wel voorbij. Gelukkig maar. Elfplussers stellen genoeg vragen
gaan we dus mee aan de slag tijdens quizzen, gesprekken en een
kloosterweekend. En catechese. Elfplussers en kerk lijken soms
moeizaam samen te gaan; aan de ene kant die kerkdienst op dat

Kleine & Grote Kinderkerk

onmogelijke vroege tijdstip, aan de andere kant die vertrouwde

Samen - jong en oud - gaan we naar de kerk. We beginnen en

omgeving en mensen die op de een of andere manier toch bij je

eindigen de viering met elkaar, maar tussendoor gaan de kinderen

horen. Jongeren zoeken ook hier hun eigen weg.

naar hun eigen plek om daar met verhalen en liederen in hun taal
kinderkerk te zijn. Na de communie komen ze weer terug om te
vertellen of te laten zien wat ze gedaan hebben. Ook ontvangen
de kinderen dan de kinderzegen. Kinderen die nog te jong en te
beweeglijk zijn om een poosje ‘stil’ te zitten, zijn welkom in ‘De

Meer informatie:
Mariëtte Smits
mhj.smits@hetnet.nl
035 647 2028

Akker’. Daar wordt voor ze gezorgd en worden ze waar mogelijk
betrokken in de eigen viering van de Kinderkerk. Behalve met de
grote feesten volgt de kinderkerk haar eigen verhaalschema. Zo
volgen ze de rode draad van de belangrijkste verhalen uit de bijbel.

Lering & Vermaak
Tijdens de vier zaterdagmiddagen van Lering & Vermaak komt
er van alles aan bod om mee bezig te zijn. Aan de hand van
thema’s verkennen de kinderen de kerk, worden bijbelverhalen
uitgebeeld en merken ze dat je alle zintuigen kunt gebruiken om
te leren over geloof en kerk. Bijvoorbeeld bij het thema ‘Bijbel’
wordt verteld over het ontstaan van de bijbel, maar liggen ook
alle 73 bijbelboeken los in de kerk en mogen de kinderen ze in de
goede volgorde zetten. En bij het onderwerp ‘woestijn’ zoeken we
verhalen op van mensen die in de woestijn God ontmoet hebben,
maar gaan we ook lekker zitten op kussens in de oase en horen we
over het volk van God terwijl we snoepen van dadels en nootjes.
Lering & Vermaak is voor kinderen van groep 5 t/m groep 8.
Meer informatie op
www.stvitus.nl
Of via Yvonne Hoek
yhoek@stvitus.nl
035 685 5023

Meer informatie op
www.stvitus.nl
Of via Titia van der
Heijden Folkers
titiavdhf@tiscali.nl
035 628 97 90

Speelgroep in oprichting
Ouders met kleine kinderen die elkaar treffen. Gewoon door de week, op een doordeweekse ochtend in ‘De Akker’. De kinderen
kunnen spelen en de vaders en moeders hebben tijd voor elkaar. Informeel, door de ouders zelf georganiseerd. Ogenschijnlijk heeft
het niets met de kerk te maken, maar ondertussen...
24
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Jongeren

Via speciale activiteiten, via de commissie

Koken, eten, een drankje en eropuit

Maar laten we in ieder geval regelmatig samen eten, want

‘Jong & Oud’ of via aparte jongerenvieringen,

Wat verwacht jij nou eigenlijk van de kerk? En, als je niks

dan komen de beste gesprekken los. Ook over werk, school,

door betrokkenheid bij de voorbeden of als

verwacht, wat verwachten we dan van jou? Hoe denk je over

toekomst, kerk en geloof. ‘En ik zal koken.’ (De pastoor heeft

die ‘club’ waar je - misschien tegen wil en dank of misschien

een meer dan redelijke spaghetti in huis) Of: wanneer gaan

wel heel bewust - bijhoort?

we weer eens zeilen? Of: wie vindt het tijd voor een terrasje?

Open gesprek tussen de jongeren uit de kerk met de pastoor

Of: wie gaat er meedoen aan de komende jongerenviering?

en de landelijke jongerenpastor. En zelf in actie komen. Zelf

Of...

misdienaar, we proberen te zorgen dat de
jongeren in onze parochie een plaats krijgen,
maar hem zelf ook in willen nemen.

de ruimte nemen om ‘je eigen ding te doen’ binnen de kerk.

Rondje Hilversum
Met de jongeren van onze parochie gaan we zien wat en vooral
hoe andere kerken in Hilversum het doen. Op zondagmorgen
zomaar eens aanschuiven in de banken van een protestantse,
Rooms-katholieke of evangelische kerk. En wie weet komt het zo
tot een uitwisseling met jongeren uit die tradities.

Regionale en landelijke jongerenactiviteiten
Waar mogelijk proberen we jongerenactiviteiten te combineren met andere parochies in de regio (Amersfoort, Utrecht).
Catechese, weekends of anderszins.
Ook de landelijke kerk organiseert activiteiten voor verschillende
leeftijdsgroepen: Een Landkamp, een Zomer Activiteitenkamp
en een Zeilkamp. Voor gezinnen is er rond Hemelvaart het
Voorjaarskamp. Vanuit de landelijke kerk worden ook reizen georganiseerd naar het oecumenische klooster Taizé in Frankrijk,
waar duizenden jongeren uit de hele wereld bijeenkomen om
elkaar te ontmoeten, te bidden, te zingen en te vieren.

Kloosterweekend voor jongeren
Wat zou het met je doen om een tijdje niet te praten, te sms’en of
achter een toetsenbord te zitten? Zonder muziek op je headset,
stil zijn, schuifelende voeten door hoge kloostergangen en om de
zoveel uur een gebedsviering... Gek zou je ervan worden, toch?
Of toch niet? Maak het zelf mee op een van de kloosterweekends
voor jongeren die door de regioparochies georganiseerd worden.
Het zou mee kunnen vallen. Het zou zelfs wel eens heel erg kunnen
meevallen....
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Meer informatie:
www.stvitus.nl
Of via Yvonne Hoek
Yhoek@stvitus.nl
035 685 5023

Meer informatie:
www.stvitus.nl
Of via Yvonne Hoek
Yhoek@stvitus.nl
035 685 5023
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Meer informatie:
Henny Plomp
035 623 3128
a.plomp@chello.nl

Wat doen we?

Senioren
Lering ‘reünie’

Hoe zou ‘t toch zijn met de ‘leringkinderen’ van de jaren ‘60? Want
wat nu ‘Lering en Vermaak’ is (zie pagina 22), heette vroeger
gewoonweg ‘Lering’. Hoe hebben de kinderen van toen dat toen
ervaren? Veel leren en weinig plezier? En als we ze dan eens laten
meemaken hoe het er tegenwoordig aan toegaat, wat gebeurt er
dan? Om daar achter te komen nodigt het kerkbestuur de mensen
van die tijd uit om eens bij te praten. Verhalen en ervaringen delen
en misschien wel nieuwe dingen ontdekken...

Spelmiddagen
Meer informatie:
Kees Giskes
035 624 0106

De senioren van de parochie ontmoeten elkaar regelmatig in ‘De
Akker’ voor een spelmiddag. Voor het plezier maar natuurlijk ook
om te winnen worden er fanatiek pionnen verschoven, dobbelstenen gegooid en slagen binnengehaald. Voor, tijdens en na het
spelen wordt er bijgepraat. Het gaat om het plezier van het spelen,
maar net zo goed om het contact met elkaar. Een kop koffie en een
glaasje ontbreken natuurlijk niet. Een middag uit doet je goed!

Seniorendienst
De seniorendienst is een initiatief van vrouwenvereniging Priscilla.
De bedoeling is om speciaal voor en met onze senioren die door
allerlei ongemakken niet vaak meer in de zondagse vieringen
aanwezig kunnen zijn, een niet al te lange viering te organiseren
met een aantal bekende en vooral gemakkelijk mee te zingen
gezangen. Zoals gezang 743, ‘ U aanbid ik, Heer, Gij wilt verborgen
zijn, schuilgaan in de tekenen van brood en wijn...’, een gezang dat
Meer informatie:
Corry Giskes
keeskak@hotmail.com
035 624 8167
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oorspronkelijk afkomstig is uit het oudste oud-katholiek gezangboek dat we kennen. Niet minder belangrijk is het samenzijn bij de
lunch na afloop in een prettige en ontspannen sfeer.

Seniorentocht

Verhalentafel

Er samen op uit. Met de bus. Onderweg genoeg tijd voor koffie

Een idee: hoeveel verhalen dreigen er niet vergeten te worden?

Het heet een ‘verhalentafel’. En het hoeft niet per se over de

en lekkers en dan door naar een interessante bestemming. Om

Hoeveel geschiedenis zit er niet in al die mensen, die we

kerk te gaan. Over Hilversum en omstreken, over jeugd en

plezier aan te beleven of iets van op te steken. De dames van

gemakshalve maar even ‘senioren’ noemen? Wat weten ze nog

opvoeding, over de oorlog... Van de verhalen en foto’s maken

Priscilla (zie pag. 36) organiseren het en het enige wat u hoeft te

van ‘toen’, als ze hun eigen foto’s meenemen en erover vertellen,

we een presentatie, stellen we een of meerdere boekjes samen

doen 65+ zijn, is u op te geven en in te stappen. Succes verzekerd!

of hun herinneringen bij foto’s van anderen?

en publiceren het ook op de website.
Meer informatie:
www.stvitus.nl
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
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Wat doen we?

Kijk de Kerk
We beseffen dat we in Hilversum een uniek
kerkgebouw hebben. Er valt zoveel te zien
en zoveel over te vertellen.

Rondleiding
We stellen de kerk daarom graag open voor mensen en
groepen, die meer van het gebouw of de geschiedenis
willen weten. Scholieren, studenten, scriptieschrijvers...
Maar bijvoorbeeld ook voor scholen die meer willen weten
van ‘wat er nu eigenlijk gebeurt achter de deuren van een
kerk’ zijn welkom om rondgeleid te worden. Over liturgie,
traditie, de gebruiksvoorwerpen, de
achtergronden ervan. Wij kunnen in
overleg met de betreffende docent
zorgen voor het passende verhaal en
voor iemand die het kan vertellen.

Meer informatie:
Inge van Maaren
ingevanmaaren@
gmail.com
035 685 3489

Religieus erfgoed
Steevast staat ons kerkgebouw ook op het lijstje van veelbezocht religieus erfgoed. Zo organiseert de stichting
Kerkarchitektuur Hilversum elk jaar op 2 zomerse zaterdagen
‘Open kerk religieus erfgoed’, met ieder jaar een verschillend thema. Het Gilde Hilversum heeft voor deze zaterdagen
een unieke wandeling uitgezet van kerk tot kerk. Bij iedere
deelnemende kerk kan de wandeling gestart worden en
in de verschillende kerken worden activiteiten georganiseerd. Deelnemende kerken aan deze open zaterdagen zijn:
de Rooms-katholieke St. Vituskerk, de Oud-Katholieke St.
Vituskerk, de Grote Kerk, de Regenboogkerk en het kerkgebouw van het Leger des Heils.

Meer informatie:
www.stvitus.nl
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
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St. Vituskerk: glas-in-lood ramen

Gezicht vanuit de koepel
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Momenten van Passie

Wat doen we?

En dan nog...
We proberen, we experimenteren. Niet alles lukt, voor niet alles hebben we
uiteindelijk de middelen of de menskracht. Niet voor alles bestaat er evenveel
belangstelling. Maar we proberen... en soms lukt het opeens.

Meer informatie:
Dio van Maaren
dio@synccp.com
06 53 69 72 94

kerkennacht

multimedia

Het verschijnsel ‘kerkennacht’

Wat kan er allemaal in een kerk? Wat mag

grijpt in Nederland steeds meer

daar allemaal? Het is toch een heilige

om zich heen. In een weekend

plek, een plek van God? Jawel. En juist

in juni openen talloze kerken hun

daarom willen we het gebouw gaan

deuren om inwoners van stad en

benutten voor nieuwe vormen van viering

dorp kennis te laten maken met het gebouw en

en ontmoeting. ‘Multimedia’ hebben we

de gebruiken die erin plaatsvinden. Met tentoonstel-

het genoemd. Film, video, muziek, theater,

lingen, concerten, voordrachten, een ‘preek van de

dans, discussie. In samenhang met de

leek’, lezingen en voorstellingen worden de gebouwen

andere thema’s van deze pagina. Als

ontsloten. Ook ‘s avonds en ‘s nachts. In Hilversum is

het zover is, leest u er meer over op de

deze vorm nog niet van de grond gekomen, maar de

website.

Film in de veertigdagentijd

Meer informatie:
Dio van Maaren
dio@synccp.com
06 53 69 72 94

oud-katholieke St. Vitusparochie wil een voortrekker
gaan worden om dat te veranderen. Hou de publicaties
hierover in de gaten!

In samenwerking met de Regenboogkerk en het Hilversums Filmtheater
maand van de spiritualiteit
Meer informatie:
Dio van Maaren
dio@synccp.com
06 53 69 72 94
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Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie

kloosterweekend
Chevetogne

en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle

Als gast in een klooster een aantal dagen het ritme van zo’n ander

welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom

soort leven meemaken, het spreekt veel mensen aan. Ieder jaar

zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen

na Pasen nodigen we gemeenteleden van onze parochie en van

organiseert de St. Vitus parochie in de veertigdagentijd een wekelijkse

materiële welvaart en geestelijk welzijn. De initia-

de Regenboogkerk uit voor een weekend naar het Benedictijner

tiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit (Omroep

klooster in Chevetogne (België). Met de groep wordt gelogeerd in

KRO, dagblad Trouw) willen aansluiten bij deze groei-

het gastenverblijf van het klooster. Bijzonder in Chevetogne is dat

ende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze

er zowel Byzantijnse als Latijnse missen worden gevierd.

samenleving op dit moment zien. November, de Maand

Naast een indrukwekkende liturgie is er de prachtige omgeving,

van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toeganke-

die alle gelegenheid biedt voor lange wandelingen en goede

lijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in

gesprekken. ‘Rust’, ‘stilte’, ‘ontroering’ en ‘bijzondere ervaring’

de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse

zijn de woorden die door veel van de

of religieuze achtergrond. Ook wij willen activiteiten

gasten van het klooster gebruikt worden.

gaan ontwikkelen, die aansluiten bij deze maand. In

Voorafgaande aan deze vierdaagse reis

de kerk. Op onze eigen manier. Meer over de concrete

zullen

uitwerking ervan leest u op de website en in de krant!

worden georganiseerd.

enkele

voorbereidingsavonden

Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

ﬁlmavond in het Filmtheater onder de titel ‘Momenten van Passie’. Een serie
indringende ﬁlms die direct of indirect te maken hebben met de tijd van Pasen.
Met een deskundige inleiding en een open gesprek na aﬂoop.

Data en meer:
www.stvitus.nl
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
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Wat doen we?

We staan er niet alleen voor
We staan niet op onszelf. Dat zou niet kunnen en we zouden het ook niet
willen. Zoveel verschillende mensen, zoveel opvattingen en tradities passen
niet allemaal onder één dak en wij hebben als oud-katholieken de waarheid
ook niet in pacht. We leven in verbondenheid met vele andere kerken, en
spelen daarbinnen onze eigen rol.

Meer informatie:
Henny Plomp
035 623 3128
a.plomp@chello.nl
www.stvitus.nl

In het bisdom
De oud-katholieke parochie van Hilversum is

Oecumene in Hilversum

onderdeel van het aartsbisdom Utrecht (er zijn

In Hilversum en omgeving is de oud-katholieke parochie lid van

twee oud-katholieke bisdommen, de andere is het

de plaatselijke Raad van Kerken en doen we mee aan de activi-

bisdom Haarlem). De kathedraal in Utrecht is de

teiten van de Raad. Bovendien treffen de voorgangers van alle

hoofdkerk van het bisdom waar de zetel van de

Hilversumse kerken elkaar maandelijks op informele manier

aartsbisschop van Utrecht staat. Daar vinden de

tijdens een ‘Pastoreslunch’ om te overleggen en activiteiten op

belangrijke vieringen plaats zoals wijdingen van

elkaar af te stemmen.

priesters en bisschoppen en de chrismamis (zie

Pastores Stef de Wit (RK) en Leen Wijker (OK) en ds. Jurjen Zeilstra (PKN)

hieronder). De kathedraal is ook de plaats voor de
ontmoeting met leiders van andere kerken zoals
met de aartsbisschop van Canterbury (Anglicaanse
kerk) of met de patriarch van Constantinopel
(Orthodoxe kerk). Zo zijn we in het bisdom niet

Oecumenische Vieringen

alleen verbonden met andere parochies,maar ook

Eens per jaar komen we samen met een aantal andere kerken in

met de wereldkerk.

Hilversum in een gezamenlijke viering. Met de Regenboogkerk
(PKN), de Onze Lieve Vrouwe parochie (RK) en het Leger des Heils
vieren we dan in een van de kerkgebouwen samen. Zo maken we

Meer informatie:
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
www.stvitus.nl

kennis met elkaars gebruiken en tradities en leren we van elkaar.

Oecumenische viering in de Regenboogkerk

De Regenboog
Priesterwijding in de Ste. Getrudis, Utrecht

Met de Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk hebben we
een speciale band, waaruit steeds meer gezamenlijke activiteiten

Chrismamis

de aartsbisschop gewijde oliën in ontvangst, die in de parochies

voortkomen:

Op de woensdagavond vóór Witte Donderdag komen alle paro-

zullen worden gebruikt bij het doopsel en de ziekenzalving. Een

De viering van Hemelvaart

chies van het bisdom Utrecht bij elkaar in de kathedraal van Ste.

bijzondere bijeenkomst, midden in de Goede Week, die ons ook

Kloosterweekend (zie pagina 30)

Gertrudis in Utrecht Alle priesters die tot het bisdom behoren en

weer bijbrengt dat we er als parochie niet alleen voor staan. We

Kinderkerstactiviteiten (zie pagina 10)

afgevaardigden van de parochies nemen daar de nieuwe, door

zijn onderdeel van een groter geheel. Met zoveel mogelijk paro-

Films tijdens de veertigdagentijd (zie pagina 31)

chianen en belangstellenden bezoeken we deze mis.
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Hoe doen we het?

Lezers, voorbidders en lectoren

Vrijwilligers

Een viering in de St. Vitus is geen ‘onemanshow’. Telkens komen
er parochianennaar voren om hun aandeel te leveren: de schriftlezingen en de voorbeden. En voorlezen is niet zomaar lezen. Want
hoe lees je de bijbel zo dat hij ook gehoord en begrepen wordt?
Precies zo geldt dat voor de voorbidders: in de gebeden voor de
wereld, de kerk en de eigen gemeenschap moeten woorden zo
gekozen worden, dat iedereen ook daadwerkelijk mee kan bidden,

Lid zijn van een geloofsgemeenschap is meer dan ‘vrijwilliger’ zijn. Het is

het letterlijk kan ‘be-amen’. De lectoren - geschoolde lezers zou je

verantwoordelijkheid nemen. Voor de parochie en voor elkaar. De parochie
drijft op mensen, die in hun eigen tijd de kerk ‘draaiende’ houden. Verdeeld

Bart Sonnenschein
b.sonnenschein@planet.nl
035 628 3889

kunnen zeggen - helpen met tips en aanwijzingen.Verder assisteren zij de pastoor tijdens de viering en een paar maal per jaar
verzorgen zij de vieringen van schriftlezing en gebed.

over een groot aantal werkgroepen zorgen ze voor de vieringen en activiteiten.
En als u mee wilt werken, graag! Of u nu veel of weinig tijd heeft, voor ieders
mogelijkheden en talenten is er plaats.

Bloemschikkers
Bloemen in de kerk. Dat is meer dan een vaasje met flora. De
symboliek van kleuren en soorten onderstrepen de tijden en
Ingeborg Hendriks
i.hendriks3@chello.nl
035-685 0453

zondagen. Bij hoogfeesten en bijzondere dagen sieren bloemen
het altaar en andere plaatsen in de kerk. Uitbundig en feestelijk
of juist sober en beperkt. Voor de Advents- en Vastentijd maakt

Kosters

de bloemengroep een grotere schikking op het altaar. En met het

Vóór iets kan plaats vinden in de kerk zijn al meerdere mensen aan

verlopen van de tijd zien we het meeveranderen.

het werk geweest. De kosters zorgen ervoor dat de kaarsen op tijd
vervangen worden, dat de verwarming aanstaat, het wierookvat
op z’n plek hangt, de klok op tijd geluid wordt en nog meer van

Antonie van Aartsen
vaartsen@kpnmail.nl
035-685 9810

die ‘onzichtbare’ werkzaamheden die ervoor zorgen dat de kerk

Koor

een opgeruimde ruimte is en dat de viering optimaal beleefd kan

Oud-katholieken zingen graag en veel. Een veelkleurigheid aan

worden. De koster is ook degene die het regelwerk doet bij het

stemmen zingt in de vieringen Gods lof. Voornaamste taak van het

verhuren van het gebouw of wanneer de kerk gebruikt wordt

koor is het ondersteunen van dit zingen. Daarnaast is er een groot

voor concerten. Draaiboeken, veiligheidsplannen en brandweer-

repertoire van liederen, waaruit regelmatig gekozen wordt om

voorschriften. Veel van hun werk gebeurt ongezien, maar zeker

bij te dragen aan de viering. In de Advent- en Vastentijd verzorgt

niet onopgemerkt. De mannen en vrouwen van de kostersgroep

het koor concerten met muziek uit deze liturgische periode. En

dragen bij aan een gastvrije kerk.

jazeker: ook het koor kan altijd nieuwe stemmen gebruiken...

Organisten

Misdienaars

Twee orgels en een piano, daarover beschikken de vijf organisten

Een grote groep van jongeren staat de priester terzijde tijdens de

van onze parochie. Meestal wordt voor het begeleiden van de

viering. Zij maken deel uit van het ‘liturgisch team’ en bieden de

samenzang gespeeld op het (Bätz-Witte) hoofdorgel, hoog achter

helpende hand. Het wierookvat zwaait op tijd, het gebedenboek is

in de kerk. Als bepaalde liederen of muziekstukken vragen om een

paraat, de bellen klinken op het juiste moment...

andere begeleiding, klinkt de piano of het kleine (Bates) orgel.

Wat er ook gedaan moet worden, de misdienaars nemen hun

Voor en na de viering en op bepaalde momenten in de liturgie

verantwoordelijkheid serieus en terecht worden zij vaak gecom-

(zoals na de preek of tijdens de communie) speelt de organist een
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
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Ingeborg Hendriks
i.hendriks3@chello.nl
035-685 0453

stuk naar eigen keuze, passend bij dat moment. Liturgie zonder
woorden. Regelmatig worden er orgelconcerten georganiseerd
en dan spelen ook gast-organisten.

plimenteerd voor hun inzet. Het zijn jongens zowel als meiden en
Jillis van Maaren
jillisvm@hotmail.com
06 499 259 36

ze verschillen behoorlijk in leeftijd (de jongste is 9 en de oudste
22), maar samen staan ze er voor. En allemaal willen ze op het
rooster voor de mooiste viering van het jaar, de Paaswake.
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Kerkbestuur

Jongerenvereniging Vita Nuova

Gemeentevergadering

Het bestuur van de parochie wordt gevormd door een zestal

De jongerenvereniging maakt al meer dan 100 jaar deel uit van

De Oud-Katholieke Kerk is een ‘democratische’ kerk. Iedere

parochianen en de pastoor. In dit parochiebestuur worden de

de parochie en organiseert voornamelijk ontspannende activi-

parochiaan kan meepraten over het reilen en zeilen van de paro-

Parochieblad

beleidslijnen uitgezet en worden de lopende zaken gecoördi-

teiten voor alle leeftijdsgroepen: een uitje voor de misdienaars,

chie en de landelijke kerk. Minstens twee keer per jaar komt de

Het parochieblad ‘St. Vitus’ komt maandelijks uit met arti-

neerd. Deze kerkbestuursleden of ‘kerkmeesters’ worden door

een bowlingavond, uitstapjes voor de kinderen van de paro-

gemeente bij elkaar om het parochieleven te bespreken, om

kelen, parochie-informatie en de agenda. Een modern, kleurrijk

de aartsbisschop van Utrecht benoemd voor een periode van

chie. Maar natuurlijk staat Vita Nuova ook voor:

vragen te stellen en te discussiëren over de gang van zaken en

tijdschrift dat de parochie op de hoogte houdt van alle ontwik-

vier jaar, met eventueel een tweede periode.

Toneel

het beleid. Wilt u dat eens meemaken? Eens horen en zien hoe

kelingen. Wilt u het blad ook ontvangen:

In het weekend voor Aswoensdag, het begin van de Vastentijd,

het er nu eigenlijk aan toe gaat in zo’n gemeenschap? Welkom!

vermaakt de groep het publiek met een toneelstuk. Al vanaf

Communicatie en publiciteit

Inge van Maaren
ingevanmaaren@gmail.com
035 685 3489

november repeteren de spelers. Teksten instuderen, regisseren, werken aan het decor, attributen en kleding. Behalve de
spelers zijn er heel wat mensen achter de coulissen aan het
werk. Een hele investering aan tijd en energie, maar het resultaat levert altijd veel applaus op.

Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009

Antonie van Aartsen
vaartsen@kpnmail.nl
035 685 9810

Website
De website is een steeds centralere rol gaan spelen in de
communicatie van de parochie. Meestal wekelijks, soms
zelfs dagelijks worden er nieuwe berichten geplaatst, de
agenda bijgehouden of foto’s geplaatst. Bezoekers kunnen op de site hun eigen vraag stellen of reageren op het
gebodene.
In een speciaal, afgeschermd gedeelte van de website worden

Kaartavonden

de wel-en-wee berichten geplaatst, die niet voor de buitenwe-

Een competitie in ‘De Akker’ om de wisselbeker. De punten

reld, maar voor parochianen wel van belang zijn: berichten van

worden bijgehouden maar wie een keer verhinderd is, krijgt

ziekte of overlijden of andere persoonlijke zaken. Iedere paro-

toch punten, zodat de wedstrijd kansen biedt aan iedereen.
Thiemo Bikker
bikkerth@ziggo.nl
035 526 1620

Herman Giskes
giskesparmentier@wanadoo.nl
035 685 9940

Synodalen

chiaan kan op dit gedeelte inloggen met een eigen wachtwoord.

Iedere oud-katholieke parochie in het land vaardigt twee leden

Wilt u ook toegang:

af die - in overleg met de gemeentevergadering, maar zonder
last van ruggespraak - de parochie vertegenwoordigen in de
landelijke Synode. Deze Synode komt minimaal één keer per
jaar bij elkaar en adviseert het Collegiaal Bestuur rondom

Inge van Maaren
ingevanmaaren@gmail.com
035 685 3489

beleid van de landelijke kerk en heeft een beslissende stem
waar het gaat om de financiën. De parochie Hilversum heeft

Email

een afvaardiging met twee jonge, enthousiaste synodalen.

Op vooralsnog onregelmatige momenten wordt de parochie op

Bezoekersgroep

Vrouwenvereniging Priscilla

Soms worden leeftijd of ziekte de belemmerende factoren om

Vrouwenvereniging Priscilla verzorgt ieder seizoen een aantal

de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen door middel

nog mee te kunnen doen. Naar de kerk gaan lukt niet meer zo

avonden, waarbij onderling contact zowel doel als middel is.

van een email nieuwsbrief. Via de website kan iedereen zich

goed of helemaal niet. Gelukkig staan er dan mensen klaar om

Een van de grotere activiteiten is het tweejaarlijks organiseren

hiervoor aanmelden.

regelmatig eens langs te komen en het wel en wee te delen.

van de rommelmarkt. Het geld dat daarmee wordt verdiend

Nieuwtjes uit de parochie worden uitgewisseld en bij een kop

komt in het potje voor de seniorenbustocht in het voorjaar.

In de krant

koffie of thee kan er gepraat worden over van alles. Ook over

Diezelfde 
senioren worden in het najaar uitgenodigd voor

Zoveel mogelijk van de parochie-activiteiten worden aange-

zorgen en pijn. Zo blijf je toch deel uitmaken van de parochie.

een maaltijd en een gezellig samenzijn. (Zie ook pag. 26) De

boden aan de Gooi- en Eembode en de Gooi- en Eemlander.

En zo blijven parochianenbetrokken op elkaar. In de voorbeden

avonden van Priscilla worden gehouden in ‘De Akker’.

Meestal via persberichten, als het echt iets speciaal betreft via
een advertentie. Voor alle andere vragen rond communicatie:

van de zondagse vieringen wordt steevast gebeden voor de
parochianen die ongewild thuis moeten blijven.
Pastoor Leen Wijker
pastoor@stvitus.nl
035 624 8009
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Corry Giskes
keeskak@hotmail.com
035 624 8167

Jillis van Maaren
jillisvm@hotmail.com
06 499 259 36

Marieus Mulder
email@marieusmulder.nl
035 772 1718
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