Praktische gegevens
De ledendag vindt plaats in Hilversum. De H. Mis wordt gevierd in de St.
Vituskerk (Emmastraat 5). Het verdere programma van de ledendag vindt
plaats in Café Dudok (Larenseweg 1A). De afsluitende vespers worden weer
gevierd in de St. Vituskerk.

La ti j n s e

Li tu rgi e

Met het openbaar vervoer is de locatie bereikbaar met de trein. Vanaf station Hilversum is het 10 minuten lopen naar de St. Vituskerk. Vanaf de kerk
is het 11 minuten lopen naar Café Dudok.
Met de auto neemt u vanaf de A27 afslag 33 en volgt u de borden Ring
Zuid en Centrum naar parkeergarage Gooiland (Koningshof 1). Vanaf de
parkeergarage is het 5 minuten lopen naar de St. Vituskerk.
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Sint Vituskerk in Hilversum

Programma

De Sint Vituskerk in Hilversum, waar we deze ledendag te gast zijn, is een
neogotische kerk naar een ontwerp van Pierre Cuypers. Op 5 september
1892 werd de kerk geconsacreerd door de aartsbisschop van Utrecht, P.M.
Snickers. De kerk is nu een rijksmonument, en is gerestaureerd van 2003
t/m 2010. De toren is met 98 m de hoogste neogotische kerktoren van
Nederland.

11.00 Latijnse H. Mis in de St. Vituskerk, Emmastraat 5 te Hilversum.
Hoofdcelebrant is mgr. dr. J.W.M. Hendriks, bisschop van HaarlemAmsterdam. Voorafgaand aan de H. Mis is er biechtgelegenheid

De kerk vormt een hoogtepunt in de latere periode uit de carrière
van Cuypers, en is een van zijn grootste kerken. Het schip is voor het
grootste deel vijfbeukig. De lichtbeuk bestaat uit een serie topgevels met
driepasvensters, een type venster dat Cuypers in zijn latere werk veelvuldig
toepaste en die hij ontleende aan de Engelse gotiek. Een ander typisch
kenmerk van zijn latere werk is het gebruik van twee verschillende kleuren
baksteen voor het exterieur, waarbij door de lichtere baksteen decoratieve
horizontale lijnen worden gevormd.

13.15 Opening door de voorzitter, gevolgd door een voordracht door
mgr. dr. J.W.M. Hendriks, getiteld

De Vereniging voor Latijnse Liturgie was hier al eerder te gast: in 1988 en
2001 vond de ledendag eveneens in en rond de Sint Vituskerk plaats.
Foto omslag: Ad Meskens; foto binnenzijde: P. van Galen

12.15 Lunch in Café Dudok, Larenseweg 1A te Hilversum

De heilige Maagd Maria in het Romeins Missaal
en het Maria-Missaal
14.15 Presentatie nieuwe uitgave: Kyriale parvum
14.30 Pauze
14.45 Algemene Ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden)
1) Notulen van de ledendag d.d. 23 oktober 2021 te Hoeven
2) Ingekomen stukken en mededelingen
3) Jaarverslag door de secretaris
4) Financieel overzicht door de penningmeester, alsmede verslag
door de kascommissie
5) Verkiezing van de kascommissie
6) Statutair aftredend zijn mr. D.W.M. Boerboom, de H.E.H. C.
Mennen, S.M. van Roode, drs. S. Harperink en drs. H.M.G.
Kretzers, van wie de eerste drie genoemden herkiesbaar zijn
7) Wat verder ter tafel komt
15.30 Eerste Vespers van de vijfde zondag van Pasen in de St. Vituskerk
Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op de
ledendag.
Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur,
mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voorzitter
S.M. van Roode, secretaris

