
van de samenwerkende parochies in 
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort 

en de Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

maart - juni 2020



5 APRIL, PALMZONDAG

 Bloemendaal 10.00 uur B. Putter m.m.v. Koorgroep
 Overveen 10.00 uur N. Beemster m.m.v. BOAZ-Cantorij; kinderkerk en Palmpaasoptocht 
 Aerdenhout 10.00 uur D. Duijves m.m.v. Antoniuskoor
 Zandvoort 10.00 uur J. van Voorst tot Voorst m.m.v. Agathakoor
 Joseph 09.30 uur A. Hendriks m.m.v. gezinskoor en Palmpaasstoet
  11.00 uur A. Hendriks m.m.v. Schola Cantorum 
 Schalkwijk 10.00 uur G.J. v.d. Wal m.m.v. Cantate Domino
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Punt m.m.v. Bavocantorij
 Groenmarkt 10.30 uur mw. A. McDonnell, samenzang

9 APRIL, WITTE DONDERDAG

 Overveen 19.00 uur N. Beemster 
 Joseph 19.00 uur A. Hendriks m.m.v. Schola Cantorum, aanbidding tot 21.30 uur
 Schalkwijk 19.00 uur J. van Voorst tot Voorst m.m.v. Cantate Domino
 Bavo 19.30 uur mgr. J. Hendriks m.m.v. Mannenkoor
 Groenmarkt 19.30 uur B. van Oploo m.m.v. Groenmarktkoor 

10 APRIL, GOEDE VRIJDAG

 Bloemendaal 19.30 uur dhr. E. v.d. Borne, meditatieve viering m.m.v. Anima Vitae
 Overveen 15.00 uur N. Beemster 
 Aerdenhout 15.00 uur D. Duijves m.m.v. Antoniuskoor 
 Zandvoort 10.00 uur B. Putter m.m.v. Agathakoor 
 Joseph 15.00 uur A. Hendriks m.m.v. gezinskoor, aansluitend biechtgelegenheid 
  19.00 uur A. Hendriks m.m.v. Schola Cantorum, aansluitend biechtgelegenheid
 Schalkwijk 14.30 uur G. J. v.d. Wal m.m.v. gelegenheidskoor 
 Bavo 15.00 uur J. van Voorst tot Voorst  
  19.30 uur mgr. J. Punt m.m.v. Bavocantorij
  21.00 uur J. van Voorst tot Voorst, Lamentaties m.m.v. Bavocantorij
 Groenmarkt 15.00 uur diaken R. Mascini 
  19.30 uur broeder Savio 

11 APRIL, PAASZATERDAG

 Bloemendaal 21.00 uur Stille Wake
 Overveen 20.00 uur J. van Voorst tot Voorst m.m.v. Cantate Domino
 Aerdenhout 20.00 uur D. Duijves m.m.v. Antoniuskoor 
 Zandvoort 20.00 uur B. Putter m.m.v. Agathakoor 
 Joseph 16.40 uur A. Hendriks, vespers
  21.00 uur A. Hendriks m.m.v. Schola Cantorum (Latijns exsultet)
 Schalkwijk 19.00 uur G. J. v.d. Wal, familieviering m.m.v. Jeugdkoor 
  21.00 uur N. Beemster m.m.v. Jong van Hart koor
 Bavo 21.00 uur mgr. J. Hendriks m.m.v. Senioren- en Mannenkoor
 Groenmarkt 21.00 uur B. van Oploo m.m.v. Groenmarktkoor

12 APRIL, EERSTE PAASDAG

 Bloemendaal 10.00 uur J. van Voorst tot Voorst m.m.v. Koorgroep
 Overveen 10.00 uur N. Beemster, samenzang
 Aerdenhout 10.00 uur B. Putter m.m.v. Antoniuskoor 
 Zandvoort 10.00 uur D. Duijves m.m.v. Agathakoor 
 Joseph 09.30 uur A. Hendriks m.m.v. gezinskoor  
  11.00 uur A. Hendriks m.m.v. Schola Cantorum en Projectkoor
 Schalkwijk 10.00 uur G. J. v.d. Wal m.m.v. Cantate Domino
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Punt m.m.v. Kathedrale Koor
 Groenmarkt 10.30 uur diaken R. Mascini, samenzang 

13 APRIL, TWEEDE PAASDAG

 Joseph 10.00 uur A. Hendriks m.m.v. Schola Cantorum
 Bavo 10.00 uur J. van Voorst tot Voorst

VIERINGEN TUSSEN PALMZONDAG EN PASEN
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Op de omslag van deze uitgave vindt u wat wij nu zouden noemen 
een stripverhaal van het leven van Jezus. Ik zou zeggen: kijk eens of u 
alle afbeeldingen herkent en kunt vertellen wat daar gebeurt! Zoals 
u ongetwijfeld weet speelden in de middeleeuwen schilderijen en 
afbeeldingen in kerken een nog veel belangrijker rol dan in onze 
dagen: ze waren niet alleen bedoeld ter verfraaiing van de godshuizen, 
maar waren ook bedoeld voor de mensen die niet konden lezen. Op 
deze manier konden die toch de belangrijkste verhalen uit de bijbel 
leren kennen en zich er een voorstelling bij maken. Intrigerend is dan 
overigens dat veel van die afbeeldingen geplaatst werden in een 
landschap dat herkenbaar was voor de toeschouwer, namelijk dat 
van de eigen stad of streek. Je vraagt je dan af of dit voortkwam uit 
onkunde van de schilders die niet wisten dat het landschap in Israël 
anders was dan in bijvoorbeeld West-Vlaanderen of dat dit wellicht 
toch een bewuste keuze was. Immers: het verhaal van Jezus moet een 
plaats krijgen in ons eigen leven, dus waarom de gebeurtenissen niet 
afbeelden in onze eigen wereld? Hij wil in ons leven binnenkomen, 
het gaat om zijn verlossende en barmhartige rol, dus de afbeeldingen 
hoefden geen foto’s te zijn.

‘Scènes uit het leven van Christus’, heet het schilderij afgedrukt op 
de omslag. Een paar afbeeldingen laten ons iets zien uit Jezus’ jeugd, 
maar de meeste afbeeldingen schilderen ons zijn lijden. Daar willen 
we de komende periode, beginnend op 26 februari met Aswoensdag, 
weer bij stil staan. Dat lijden van Christus krijgt in de kerk veel meer 
aandacht dan Kerstmis, hoezeer dat feest ons ook aanspreekt. Maar 
juist dat lijden maakt ons christelijk geloof uniek: we geloven niet in 
een God die groots op aarde is verschenen, ons een mooie boodschap 
en idealen heeft gegeven en ons daarna weer heeft verlaten. Wij 
geloven in een God die ons menselijk leven heeft gedeeld, heeft laten 
zien dat het leven niet altijd goed hoeft te gaan, dat er moeilijkheden, 

lijden en pijn op ons pad zullen komen. En 
hij juist daarin ons nabij wil zijn. We hoeven 
niet te wanhopen, hij is met ons. Kent ons 
lijden. En na dat lijden komt de verrijzenis 
en ontvangen we uiteindelijk die Helper, 
de Heilige Geest. Zoals u onderaan de 
voorpagina kunt zien.  
Uiteindelijk zal dat lijden en zal die dood 
overwonnen worden. Ook in ons eigen leven. 
En daarmee past Pasen zo mooi in de lente. 
Na de herfst en winter willen we in maart 
en april nog stilstaan bij zijn lijden, maar 
daarna zijn verrijzenis vieren en Hemelvaart 
en Pinksteren in mei. Met een relatief nieuwe 
traditie op de zondag na Pasen, namelijk de 
‘Zondag van de goddelijke Barmhartigheid’, 
waarover u in deze uitgave ook een artikel 
kunt lezen. Een kans om echt opnieuw en 
fris te beginnen, omdat we allemaal maar 
mensen zijn. Î

Lente
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Zondag 5 juli laatste 
zondagsviering in de kerk van 

Aerdenhout, zie pagina 20.

Nieuwe website  
www.rkhaarlem.nl 

Zoals u wellicht al 
heeft gezien hebben 
de parochies van 
Haarlem & Boaz sinds 
half december een 
nieuwe website. Op 
www.rkhaarlem.nl is 
nu alle informatie over 
vieringen, concerten, 
cursussen, films, 
activiteiten voor jeugd, 
jongeren en gezinnen, 
Familiezondagen, etc. 
te vinden. Kijkt u er eens 
rond.

Soms zouden we als mensen willen 
dat het altijd lente blijft. Een tijd van 
opbloei, van bloemenpracht, zien hoe de 
natuur zich ontwikkelt met steeds beter 
wordend weer. De zomer is natuurlijk 
ook mooi, maar tevens de periode van 
de oogst waarin je dus - overdrachtelijk 
gesproken - aan het werk moet. Ook in 
onze kerken zouden we zo graag willen 
dat het altijd lente was. Helaas voelt 
het soms wel eens als herfst, of zelfs 
winter. Velen van u hebben mij daar bij 
de koffie na de zondagsviering al wel 
eens over aangesproken. En die winter 
in de kerk gaat zover dat we er zelfs niet 
aan ontkomen kerkgebouwen te sluiten, 
we hoeven maar te denken aan de 
Groenmarktkerk en die in Schalkwijk en 
Aerdenhout. Over die laatste vindt u op 
de pagina’s van die parochie ook weer 
informatie. 

Wat zouden we graag die bloei zien, met 
jonge mensen, activiteiten, en natuurlijk 
vele kinderen! Helaas leven we in een 
tijd waarin geloven niet vanzelfsprekend 
is. Toch mocht ik de afgelopen weken 
een paar keer dat lente-gevoel ervaren: 
voor het eerst kon ik onlangs een keer 
bij de Familiezondag aanwezig zijn, op 
de vierde zondag van de maand in de 
Josephkerk. Het was zeer bemoedigend 
om die tientallen ouders en zo’n 50 tot 
soms wel 70 kinderen samen te zien. 
Natuurlijk voor de mis, maar ook bij de 
programma’s voor de leeftijdsgroepen 
daarna, en de zondermeer gezellige 
lunch waarvoor velen iets meebrengen. 
Ik kan u alleen maar aanraden daar ook 
een keer te gaan kijken, vanaf de mis 
om 9.30 uur, of alleen voor de lunch in 
het Josephhuis links naast de kerk vanaf 
11.45 uur. Zeer bemoedigend! 

Ook heel inspirerend is de Alphacursus 
van tien bijeenkomsten die deze 
maanden plaatsvindt bij de kathedraal, 
met zo’n 20 deelnemers. Ik mocht daar 
een keer bij aanwezig zijn om te vertellen 
over het lezen van de Bijbel. Er waren 
een aantal bekende gezichten, maar 
ook veel nieuwe gezichten van mensen 
die simpelweg kennis willen maken met 
ons geloof. Daaronder ook een paar van 
de tien jongvolwassenen, die kapelaan 
Johannes aan het voorbereiden is op het 
doopsel. Dat en die andere activiteiten 
in onze parochies zoals Lighthouse, de 
groepen voor twintigers en dertigers, 
de Josephclub voor de kleine kinderen 
en hun ouders, de BOAZ-club, de 30 
vormselkandidaten van dit jaar, etc., het 
mag ons toch een beetje dat lentegevoel 
geven.

De Kerk leeft. Of beter gezegd: de 
boodschap van Christus spreekt ook in 
onze tijd mensen aan. Dat is waar we ons 
als parochies en gelovigen voor in willen 
zetten: dat die boodschap van Christus 
verkondigd wordt, ook in onze regio, 
en mensen Gods aanwezigheid in hun 
leven mogen ervaren. Dat is waar Pasen 
over gaat: we mogen hoopvol blijven. 
De toekomst van de Kerk zal anders zijn 
dan het verleden, maar we mogen de 
voorzichtige tekenen van een nieuwe 
lente zien. Dat wens ik ons allen toe in 
deze weken dat we naar Pasen en daarna 
Pinksteren toeleven. Dat we in ons leven 
Gods aanwezigheid mogen ervaren, en 
daaruit hoop mogen putten, en onze 
ogen mogen openen voor de lente, ook 
in ons eigen leven.

Mede namens de andere pastores wens 
ik u een Zalig Pasen!  

pastoor Bart Putter

Î
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Caritas
VASTENACTIE, ‘WERKEN AAN JE TOEKOMST’  

-26 februari tot en met 12 april-
De campagne van de Vastenactie staat dit jaar in het teken van be-
roepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar 
school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je 
immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 

Met hulp van de Vastenactie 
volgden al meer dan vierduizend 
mensen de afgelopen drie jaar een 
beroepsopleiding en kregen meer 
dan tienduizend jongeren basis- of 
voortgezet onderwijs. Met de 
Vastenactie-campagne willen we 
nog veel meer mensen een steuntje 
in de rug geven om hen te helpen 
op eigen benen te staan, voor zich-
zelf en hun familie te zorgen én een 
rol te spelen in hun gemeenschap. 

In 2020 steunt de Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aan-
bieden, o.a. in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) 
mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding 
hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. 
Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met 
deze projecten worden mensen in staat gesteld te werken aan een 
betere toekomst.
Sommige mensen in Zambia verdienden bv hooguit € 100,- per jaar, 
ofwel € 8,50 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen 
ze nu tussen € 20,- en € 50,- per maand. Daarmee kunnen ze voor 
zichzelf zorgen. 

Geef een bijdrage in een van de collectes, of in daarvoor bestemde 
bussen in onze kerken of maak een bedrag over naar  
reknr. NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat zo-
veel mogelijk kinderen 
naar school gaan en 
door kunnen leren! 

PINKSTERACTIE, WEEK 
NEDERLANDSE MISSIONARISSEN   

-24 t/m 31 mei-
De eerste Pinksteractie voor de Nederlandse 
missionarissen vond plaats in 1937. Na de 
oorlog werd in vrijwel elke parochie de 
zogenaamde Missieweek gehouden. Het 
organisatiecomité stelde eind jaren zestig 
aan de bisschoppen voor om in plaats van 
al die lokale missieweken één jaarlijkse, lan-
delijke actie te houden voor de Nederlandse 
missionarissen. Dat werd de Week voor de 
Nederlandse Missionaris (WNM), die elk jaar 
plaatsvindt tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
De WNM biedt een onmisbare ruggensteun 
aan de honderden missionarissen en missio-
nair werkers, die zich wereldwijd belangeloos 
inzetten voor anderen. De WNM stelt zich ten 
doel aanvullende ondersteuning te geven 
aan Nederlandse missionarissen (religieuzen 
en leken), zowel in financieel als materieel 
opzicht als met het oog op hun welzijn. De 
WNM draagt bij in de kosten van hun welver-
diende verlof en van hoge ziektekosten. Ook 
wordt de uitzending van missionair werkers 
mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze 
het pad van de Missionarissen volgen. Zo 
helpt de WNM het missiewerk voort te zetten. 
De steun van donateurs is hierbij onmisbaar. 
Geef een bijdrage tijdens de collecte of maak 
een bedrag over op NL30RABO 0171 2111 11, 
Week Nederlandse Missionaris, Den Haag.



6 - Parochieblad -

r.k. kerk Overveen
zaterdag 14 maart, aanvang 20.15 uur
Groenmarktkerk Haarlem,
zondag 15 maart, aanvang 16.00 uur

SELVA MORALE E SPIRITUALE 
van CLAUDIO MONTEVERDI 
door projectkoor 023 samen met 
barokorkest Concerto d’Amsterdam 
o.l.v. Felix van den Hombergh. 
De collectie Selva Morale e 
Spirituale, die Monteverdi in 1641 
publiceerde, bevat een aantal 
psalmen en misdelen in de toen 
moderne concertatostijl, meestal 
met begeleiding van twee violen 
en continuo, aangevuld met 3 of 4 
trombones. Daarnaast staan in de 
bundel ook geestelijke madrigalen 
in de landstaal, destijds in Italië 
niet gebruikelijk. Daarmee is dit een 
soort staalkaart van de muziek die 
Monteverdi schreef tijdens zijn lange 
leven, wellicht vergelijkbaar met de 
Hohe Messe van Bach. De uitvoering 
van een selectie uit deze collectie 
is een unieke kans voor zangers én 
publiek om met dit laatste grote werk 
van de vernieuwer Monteverdi kennis 
te maken. 
Toegangsprijs voor volwassenen 
€ 15,- in de voorverkoop via  
http://projectkoor023.nl; op de 
concertdag bij de kerk € 20,-. 
Kinderen t/m 18 jr/CJP/stadspas 
Haarlem € 10,- in de voorverkoop en 
€ 15,- bij de kerk.

Concerten
r.k. kerk Overveen
dinsdag 7 april, aanvang 19.30 uur
A CEREMONY OF PASSION: 
LESSONS AND SACRED SONGS
Vocalgroup Voices6 wil een nieuwe 
muzikale traditie starten: A Ceremony 
of Passion: Lessons & Sacred Songs. 
De zes mannelijke zangers, waarvan 
het merendeel verbonden is geweest 
aan de Koorschool te Haarlem, willen 
hiermee een breed publiek kennis 
laten maken met de schoonheid 
van de Passiemuziek. Omlijst door 
lezingen die het verhaal van ‘Passie’ 
op een eigentijdse wijze vertellen. In 
zeven lezingen vertelt diaken Philip 
Weijers het lijdensverhaal van Jezus.  
De prachtige a capella zang vormt 
de basis van deze bijzondere avond. 
Van de Tenebrae Responsories 
van T.L. de Victoria (1548-1611) en 
werken van andere componisten tot 
Coldplay met ‘When I need a friend’. 
Voices6 wordt gecoacht door Sarah 
Barrett en bestaat uit Jaap Overal en 
Marcel Schabbink (countertenoren), 
Sander van Leeuwen en Robert Jan 
Schouten (tenoren), Daniel Heijne 
(bariton) en Ivo Cottaar (bas). De 
toegang is gratis.   

Philharmonie, Haarlem
10 april, aanvang 19.30 uur 
uitvoering van de  
MATTHÄUS PASSION van J.S. Bach 
door COV Haarlem.

Traditiegetrouw zingt 
Haarlems oudste 
oratoriumkoor de 
Matthäus Passion 
van Johann Sebastian 
Bach op Goede 
Vrijdag. Ook dit 

jaar werkt het koor weer samen 
met professionele musici en het 
kinderkoor van de Koorschool St. 
Bavo. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Piet Hulsbos.  
Zie de website voor meer informatie:  
www.covhaarlem.nl. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via covhaarlem@hotmail.
com of www.theater-haarlem.nl,  
tel: 023-5121212. 
  
Bavo-kathedraal, Haarlem
29 maart 16.00 uur Passieconcert 
door Haarlem Voices, zie 
www.haarlemvoices.nl 
Van zaterdag 2 mei tot en 
met zaterdag 26 september 
vindt de 47ste serie 
Zaterdagmiddagconcerten rond het 
Willibrordusorgel plaats, aanvang 
16.00 uur. Zie voor meer informatie 
de Bavo-pagina’s elders in dit blad.

Kerkpleinconcerten
Prot. kerk, Kerkplein Zandvoort, 
aanvang 15.00 uur, toegangsprijs 
€ 5,-. 
Zondag 15 maart Strijkers ‘Trio Alta 
Corda’, bestaande uit leden van het 
Residentie Orkest
Zondag 19 april ‘Volmaakt of 
onvolmaakt’ door Gioia Ensemble 
met o.a. Lisette Emmink
Zondag 17 mei Rachtime, klassieke 
muziek met een knipoog door 
pianoduo Beth & Flo



    7

Jeugd- en 
Jongerenactiviteiten 

FAMILIEZONDAG:  
MAAK HET OOK MEE!
De Familiezondag is een half jaar na de start al een begrip 
voor veel gezinnen. Sommige kinderen en hun ouders willen 
geen vierde zondag missen, sommigen sluiten regelmatig 

aan. Zeker is: het is altijd een heel 
dynamische en enthousiaste 

bijeenkomst van alle generaties.
De mis is rustig, inspirerend 
en tegelijk bruisend met alle 
kleinere kinderen. Daarna 
in de verschillende groepen 
ook bezig met ons mooie 

geloof! De jongste kinderen 
(Bethlehem en Nazareth) via 

spel en muziek, o.a. met de mooie 
methodes van KISI God’s singing 

Kids, de tieners (Life Teen) via teaching, 
spellen en uitdagende opdrachten, de jonge ouders (Joseph) 
door een interactieve lezing over de rol van deugden in 
ons leven en in het gezin, de andere volwassenen (Maria) 
in samen lezen en bespreken van woorden van Paus 
Franciscus. Na het verdiepende onderdeel met iedereen 
samen genieten van een heerlijke lunch en gezellige 
ontmoeting.
Het is goed te zien dat gezinnen uit de hele regio al zijn 
geweest. Wij vinden het fantastisch om samen de kerk van 
Christus te mogen zijn en wij nodigen u dan ook van harte 
uit om bij een volgende Familiezondag aanwezig te zijn. De 
Familiezondag is altijd op de 4e zondag van de maand in en 
bij de St. Josephkerk, Jansstraat 41-43, Haarlem: de mis om 
9.30 uur, de programma’s voor alle leeftijden om 10.45 uur 
en de potluck lunch (iedereen neemt wat mee) om 11.45 uur. 
Van harte welkom!

kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst en Rowy van Dijk

PALMPASEN IN OVERVEEN 

Op Palmzondag, 5 april, zal om 10.00 uur de 
Palmpasenviering zijn. Kinderen mogen met hun 
palmpaasstok in optocht door de kerk en tijdens de 
viering mogen zij de film over het leven van Jezus 
bekijken. Na afloop gaan we in een stoet achter 
Drumband Damiate aan naar buiten

JOSEPHCLUB 

Dinsdagmiddag van 15.30-17,00 uur spelen met 
vriendjes en vriendinnetjes en ook nog een mooi 
verhaal over ons geloof horen uit de Bijbel of onze 
Traditie. Dat is het concept van de Josephclub. Een 
heel aantal gezinnen leert elkaar zo al goed kennen, 
iedereen is welkom. Eén keer of altijd, dat maakt niet 
uit! Zie ook de website.
Josephhuis, Jansstraat 41, Haarlem

Contact: Rowy van Dijk

BIBLE&BEER 

Met een groep 30-plussers samen het Mattheüs 
Evangelie induiken. En dat onder het katholieke ge-
not van een goed biertje, meestal (heel passend) een 
kloosterbiertje! Tussen de Bijbelverzen door hebben 
we interessante gesprekken over wat ons raakt en 
gaan we opgebouwd weer verder. Laat weten als je 
aan wil sluiten!

Contact: Rowy van Dijk
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RKJ HAARLEM 

Lighthouse: 
eerste donderdag van de 
maand.

Een avond met verdieping 
in een onderwerp en 
uitwisseling onderling, 
afgesloten met gezelligheid. 
Verzorgd door jongeren van 
het Josephhuis met vaak een 
gastspreker. 

Verbum:
derde en evt. vijfde 
donderdag van de maand.
Een avond om samen 
diep te duiken in de Bijbel, 
het Woord van God, en 
vanuit de rijke Traditie van 
onze Kerk daarin te leren. 
Verzorgd door kapelaan 
Johannes.
Een gebedsgroep is op 
dit moment ook aan het 
ontstaan… Neem contact op 
voor info!

De avonden zijn altijd in het Josephhuis, Jansstraat 41, Haarlem 
en beginnen om 19.30 uur. Voor vragen kun je terecht bij  
Rowy van Dijk: rvandijk@rkhaarlem.nl; 06-45363857. Welkom!

Voor alle jongvolwassenen die elkaar ook in geloof willen 
opzoeken. Het maakt niet uit of je al meer weet of hebt ervaren 
of dat je alle wijsheid al op zak hebt. Iedereen is welkom op 
de volgende activiteiten, kijk ook op de website voor actuele 
informatie.

ALLES WAT WAS

auteur: Stine Jensen
uitgever: Kluitman, prijs: € 18,99
onderwerp: Non-fictie kinderboek > 12 jaar 

Samenvatting: 
‘Alles wat was’ gaat over afscheid. Afscheid nemen van een 
persoon, een situatie, een huisdier, een plek… Alle kinderen 
krijgen ermee te maken, maar hoe ga je ermee om? Aan de 
hand van herkenbare situaties, waargebeurde anekdotes en 
filosofische wijsheden geeft Stine kinderen inzichten en tips 
om met verlies of verandering om te gaan. Afscheid nemen kan 
zwaar zijn, maar ook mooi. Want wanneer je afscheid neemt 
van iets komt er ook weer ruimte voor iets nieuws. ‘Alles wat 
was’ is een prachtig uitgevoerd boek voor jong en oud, met 
illustraties van Marijke Klompmaker.

BOEKBESPREKING

Jonge Amerikanen 
te gast bij ons! 
In de tweede week van maart komt een groep 
Amerikaanse studenten op bezoek in Haarlem. Vanuit 
de organisatie FOCUS (Fellowship of Catholic University 
Students) komen ze in een missiereis naar hier om in onze 
parochies te helpen met wat er ook nodig is: klussen, ac-
tiviteiten, werk voor de armen in Amsterdam, kinderclub, 
etc. U zult het zien, een enthousiaste groep studenten en 
hun mentoren die 
er veel voor over 
hebben om hier 
te komen, daarbij 
zelf te leren, maar 
zich ook enthousi-
ast in te zetten.

U bent allen speciaal uitgenodigd voor
*Zondag 15 maart 17.30 uur: Familie Potluck Dinner; alle 
families zijn uitgenodigd om met een gerecht aan te 
schuiven dat we samen delen. Een mooie gelegenheid 
om een gezellige avond te hebben en de Amerikaanse 
gasten al te ontmoeten. Voor wie wil vieren we om 
16.30 uur samen de mis van de zondag, met gedeeltes 
in het Engels. St. Bavo Kathedraal en Plebanie.
*Dinsdag 17 maart 9.00 uur: Mis met koffie in de 
kathedraal, zoals vaker op dinsdag. 
*Woensdag 18 maart 19.00-22.00 uur: (Jong)
volwassenen avond ‘I love you so’. De Theologie van 
het Lichaam is een schat waardoor Johannes Paulus II 
ons leert wat de bedoeling is van de menselijke liefde 
en seksualiteit. Onze identiteit, onze relaties, onze 
levenskeuzes hebben er alles mee te maken. Een van 
de Amerikaanse groepsleiders zal een inspirerende 
inleiding geven in het Josephhuis. Aanmelden bij Rowy.
*Donderdag 19 maart 19.00 uur: Hoogfeest van Sint 
Joseph; Een feestelijke Hoogmis in de Josephkerk op 
het patroonsfeest met gezellig en feestelijk samenzijn 
na afloop, voor alle generaties, in het Josephhuis.
*Vrijdag 20 maart 18.30-20.00 uur: Outdoor activiteit 
met alle tieners! (10-17 jr) 
Een geweldig leuke kans voor alle tieners om een 
gave activiteit te doen met de Amerikanen en met 
leuke gesprekken ook veel lol te hebben. Start in het 
Josephhuis, Jansstraat 41. Graag even aanmelden bij 
Rowy via e-mail: rvandijk@rkhaarlem.nl.
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Activiteiten

STILLE OMGANG AMSTERDAM 
De Stille Omgang in Amsterdam 
wordt dit jaar gehouden in de 
nacht van zaterdag 21 op zondag 
22 maart. Het is dit jaar een 
bijzonder jaar: we herdenken dat 

675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam 
heeft plaatsgevonden. De Stille Omgang 
volgt de route die de pastoor van de Oude 
Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was 
geweest van een Eucharistisch wonder dat 
aan een zieke geschiedde: het Mirakel van 
Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden 
de christenen dit wonder met een feestelijke 
mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een 
nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle 
stille tochten in Nederland. Uniek aan deze 
tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk 
vertoon, het duistere uur en de zwijgende 
verbondenheid van de duizenden gelovigen. 
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2020 
als intentie:
‘De luisterende mens is aanwezig bij de 
Ander….’.
Vanuit Haarlem wordt met bussen naar 
Amsterdam gereden, kosten € 12,50 p.p. Wilt 
u hiervan gebruik maken dan dient u zich 
voor 12 maart op te geven o.v.v. naam, adres, 
telnr. en aantal personen bij  
Arnold Kuhlman, tel. 023-5376742,  
e-mail: akuhlman@quicknet.nl of kijk voor 
opgave en nadere informatie op  
www.stille-omgang-haarlem.nl .

THE PASSION
De tiende editie van The Passion wordt op donderdag 9 april 
opgevoerd op het Munsterplein in Roermond en wordt live 
uitgezonden vanaf 20.30 uur op NPO 1 en npostart.nl.
The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement 
over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Bekende artiesten 
steken dit eeuwenoude verhaal in een nieuw jasje aan de hand van 
hedendaagse Nederlandse popnummers. Net als voorgaande jaren 
trekt een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis 
door de straten op weg naar het hoofdpodium. Het doel is om het 

grote publiek op een eigentijdse manier kennis te 
laten maken met het verhaal van Jezus Christus. 
The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 
#vrijheidvoorjou.

Zondag na Pasen, Barmhartigheidszondag
Al vele jaren vindt op de zondag na Pasen in de kathedraal 
’s middags een bijzondere viering plaats: die van de 
Filippijnse gemeenschap bij gelegenheid van de ‘Zondag 
van de goddelijke Barmhartigheid’. Als u in de gelegenheid 
bent, gaat u er dan gerust naar toe. Niet alleen om kennis 
te maken met een andere cultuur, maar ook met de devo-

tie van de ‘Barmhartige Jezus’. Waar komt deze devotie vandaan?
In 1905 werd Helena Kowalska geboren in Polen. Als jonge vrouw werd 
zij door de Heer geroepen om Hem te volgen in de religieuze levens-
staat en zou ze als zuster Faustina intreden bij de Congregatie van de 
Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid in Krakau. 
Gedurende haar kloosterleven zou onze Heer veelvuldig aan haar 
verschijnen en haar bekend maken met het mysterie van zijn barmhar-
tigheid. De woorden die de Heer tot haar sprak in de vele visioenen die 
zij ontving, tekende ze op in haar dagboek. Haar dagboek dat na haar 
heiligverklaring door Johannes Paulus II in 2000 over de hele wereld 
is verspreid en bij het klooster in Krakau is een grote druk bezochte 
bedevaartplaats ontstaan.

In de visioenen ontvangt zuster Faustina van Jezus 
persoonlijk ook de opdracht om een schilderij 
te laten maken zoals Hij aan haar verscheen. Het 
werd deze afbeelding met de twee stralen uit het 
hart van de Heer met daaronder de woorden: 
‘Jezus ik vertrouw op U’. Het levensgrote schilderij 
werd geplaatst in de kloosterkapel te Krakau en de 
afbeelding wordt inmiddels wereldwijd vereerd. 
Sinds vorig jaar is deze ook te vinden op één van 
de zijlaltaren van de kathedraal in Haarlem. 
Het is een afbeelding waaraan bijzondere genaden 
verbonden zijn. Zo sprak Jezus in een visioen tot 

zuster Faustina: ‘Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding zal vereren 
niet verloren zal gaan. Ik beloof haar, ook hier op aarde al, overwinning 



10 - Parochieblad -

op haar vijanden, in het bijzonder in het uur van de dood. Ik zelf zal 
haar verdedigen als mijn eer…’ (dagboek nr. 48)
Naast zo vele andere troostrijke openbaringen sprak de Heer met be-
trekking tot de eerste zondag na Pasen tot zuster Faustina: ‘Mijn doch-
ter, vertel de hele wereld over Mijn onbegrijpelijke barmhartigheid. 
Ik wil dat het feest van de goddelijke Barmhartigheid een redmiddel 
en een schuilplaats wordt voor alle zielen en in het bijzonder voor 
arme zondaren. Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere 
barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over 
die zielen die tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel 
die te biechten zal gaan en de Heilige Communie zal ontvangen, zal 
volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan 
alle sluizen van de hemel waardoor de genade vloeit open. Laat geen 
enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als 
scharlaken. Mijn barmhartigheid is zo groot dat geen enkel verstand of 
het van een mens of van een engel is, in alle eeuwigheid in staat zal zijn 
om haar te doorgronden. Alles wat bestaat is uit de diepste diepten 
van Mijn allertederste barmhartigheid voortgekomen. Iedere ziel zal in 
de hele eeuwigheid Mijn liefde en barmhartigheid in haar verhouding 
tot Mij beschouwen. Het feest van de Barmhartigheid kwam op uit 
Mijn diepste tederheid. Het is Mijn wil dat het op de eerste zondag na 
Pasen plechtig gevierd wordt. De mensheid zal geen vrede hebben 
totdat zij zich tot de fontein van Mijn barmhartigheid wendt.’ (Dagboek 
nr. 699)

Zuster Faustina zou overlijden in 1938. Het feest van de ‘Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid’ is sinds 2000 wereldwijd verspreid en een 
begrip geworden in vele landen waaronder Polen, Italië, en dus op de 
Filippijnen. In Nederland is de devotie lange tijd onderbelicht geble-
ven, maar ook in ons bisdom zijn parochies die erbij stilstaan en wordt 
het op bijzondere wijze gevierd in Heiloo en onze kathedraal.
Barmhartigheid. Als we eerlijk zijn hebben we het allemaal nodig, we 
maken allemaal wel eens fouten. Waardoor we ons vervolgens niet 
hoeven te laten bepalen, omdat God ons telkens weer een nieuwe 
kans wil geven wanneer we ons tot hem wenden.
Op zondag 19 april zijn er bijzondere bijeenkomsten in:
•  De Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. De Filippijnse 

gemeenschap organiseert het, maar iedereen is welkom. Vanaf 13.30 
uur is er biechtgelegenheid, om 14.00 uur begint de aanbidding van 
het Allerheiligste en om 15.00 uur wordt de mis gevierd door mgr. J. 
Hendriks met daarna koffie en ontmoeting.

•  Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. De mis 
met mgr. J. Punt begint om 12.00 uur. Vóór, tijdens en na de mis is er 
tot ongeveer 16.00 uur gelegenheid het sacrament van de biecht te 
ontvangen.

Kathedraal in Bloei, 17 t/m 25 april 
Bloemsierkunst in de KoepelKathedraal 
Haarlem

De Kathedraal 
maakt zich op 
voor de 6e editie 
van ‘Kathedraal in 
Bloei’ (voorheen 
De Nieuwe Bavo 
Bloeit). Ook deze 
editie worden 
weer ruim 60.000 
bloemen verwerkt 
door 150 studenten 
en docenten van 

diverse opleidingen Bloemsierkunst o.l.v. 
meesterbinder Ingeborg Kemperman. Met 
het evenement Kathedraal in Bloei, met als 
thema ‘Passie’, benadrukt de kathedraal haar 
gastvrijheid door bezoekers te ontvangen 
in een bloemenzee in de majestueuze 
versierde koepel met uitlopers in de 
kapellen, middenschip en hoogkoor. Het 
programma is ruim gevuld met o.a. koepel- 
en torentochten, rondleidingen en muziek. 
OUDERENDAG MET BLOEMENVIERING
Donderdag 23 april is een arrangement voor 
ouderen en parochianen uit de regio-kerken. 
U wordt vanaf 10.00 uur verwelkomd met 
koffie of thee en appelgebak en daarna 
kunt u de bloemsierkunst bewonderen, evt. 
deelnemen aan de inleiding en rondleiding 
door Wim Eggenkamp, voorzitter van het 
stichtingsbestuur. De kosten voor dit ar-
rangement (entree en koffie + appelgebak) 
bedragen € 9,50; betaling alleen met PIN. Op 
deze dag kunt u ook gebruik maken van alle 
andere voorzieningen, zoals het bezichtigen 
van het KathedraalMuseum. Om 12.00 uur is 
de viering tussen de bloemen. Deelnemers uit 
de samenwerkende kerken Haarlem/ BOAZ 
kunnen zich aanmelden bij diaken Gert Jan 
van der Wal via gertjanvanderwal@live.nl tot 
uiterlijk 16 april. Uiteraard kunt u er ook voor 
kiezen alleen de viering bij te wonen met 
voorganger em. pastor H.J. v. Ogtrop.
Bloemensymposium ‘Bloemen in de christe-
lijke traditie’
Voor het eerst wordt een bloemensympo-
sium georganiseerd dat in het teken staat 

Op 7 april 19.30 uur gelegenheid het 
sacrament van de biecht te ontvangen 
tijdens de boeteviering in de kathedraal.
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van de betekenis van bloemen en 
religie. Diverse sprekers met een 
achtergrond in de kunst, architectuur 
en religie zullen op vrijdag 24 april 
tussen 13.30-17.00 uur presentaties 
verzorgen over dit onderwerp. 
Openingstijden en entree
Zaterdag 18 april t/m zaterdag 25 
april 10.00-16.30 uur (zondag 19 april 
gesloten)
Openingsavond: vrijdag 17 april 
19.30-21.30 uur
Entree voor volwassenen € 6,-, 
kinderen tot 14 jaar € 3,- (t/m 4 jaar 
gratis)
De ingang bevindt zich onder de 
twee torens aan het Bisschop 
Bottemanneplein. De kathedraal is 
goed toegankelijk voor mindervali-
den en rolstoelen. 
Het volledige programma is te vinden 
op www.koepelkathedraal.nl en 
facebook.com/denieuwebavobloeit/

r.k. kerk Bloemendaal, zondag 3 mei 
15.30-16.15 uur
EEN EIGEN MELODIETJE 
herdenkingsvoorstelling over Etty 
Hillesum door toneelgroep JJ Cremer 
Ook dit jaar zal de letterlievende 
vereniging ‘JJ Cremer’ een aantal 
voorstellingen opvoeren van ‘Een 
eigen melodietje’, een collage van 
teksten van Etty Hillesum, gebaseerd 
op het boek ‘Etty’. 

De dagboeken 
en brieven van 
Etty Hillesum, 
een jonge 
joodse vrouw, 
werden ge-
schreven mid-
den in bezet 
Amsterdam 
en in Kamp 
Westerbork. 

Tegen het dreigend decor van de 
oorlog legt zij verantwoording af van 
haar groeiend geloof in de menselij-
ke mogelijkheden.  

‘De voorstelling laat op indringende 
wijze zien dat vrijheid nog altijd niet 
vanzelfsprekend is. En dat er een 
moment in onze geschiedenis is 
geweest waarin wij allemaal niet in 
vrijheid konden leven. Zo ook voor 
Etty Hillesum. Maar door haar grote 
geestkracht kon zij zichzelf in die tijd 
vrij schrijven. Met mijn regie probeer 
ik die geestelijke vrijheid voelbaar te 
maken’, aldus regisseur Marijke Kots.
De tekstkeuze van dit herdenkings-
spel, zoals we dit bijzondere toneel-
stuk wel mogen noemen, is van Frits 
Grimmelikhuizen. Het stuk is door 
hem geschreven in de vorm van een 
‘readers theater’, half gelezen, half 
gespeeld. Toegang is gratis.

Symposium en oecumenische 
Romereis voor Oud-katholieken en 
Rooms-katholieken 
In 1700 reisde de Nederlandse 
aartsbisschop Petrus Codde naar 
Rome. Hij moest zich verantwoorden 
voor de spanningen van toen in de 
Nederlandse kerk. Na drie jaar van 
allerlei processen werd hij uitein-
delijk door de paus geschorst. De 
Nederlandse kerk bleef gescheurd 
achter. En vanaf 1723 waren er twee 
katholieke gemeenschappen in ons 
land. 
De huidige Oud-katholieke bisschop 
van Haarlem heeft de dagboeken 
van de aartsbisschop over die drie 
jaar in Rome vertaald. Op 18 april zal 
hier een symposium over gehouden 
worden, waar onder meer mgr. 
Jan Hendriks en mgr. Dirk Schoon 
spreken. 
Wij nodigen u ook uit deel te nemen 
aan een gezamenlijke reis van Oud-
katholieken en Rooms-katholieken 
naar Rome van 18 t/m 25 mei. We 
gaan dat doen in het voetspoor van 
aartsbisschop Codde. Het wordt een 
oecumenische reis onder leiding 
van de Oud-katholieke bisschop 
mgr. Dirk Schoon. De r.k. diaken Rob 

Mascini zal ons 
door de stad 
gidsen. Er zullen 
o.a. gesprekken 
zijn met de 
kardinaal die aan 
het hoofd staat 
van het secre-
tariaat van de 
eenheid en met andere Vaticaanse 
verantwoordelijken, we wonen een 
audiëntie van de paus bij, bezoeken 
de Anglicaanse Kerk waar de Oud-
katholieke kerk zich mee verbonden 
voelt en bezoeken ook de beziens-
waardigheden van Rome. 
Voor meer info kunt u terecht bij:
mgr. Dirk Schoon, tel: 020-6628313, 
e-mail: dirkjanschoon@gmail.com
Rob Mascini, tel: 023-5291484, 
e-mail: robmascini@gmail.com

Oproep Janskliniek 
In verpleeghuis Janskliniek te 
Haarlem wordt elke zondagmorgen 
een viering gehouden voor de 
bewoners en cliënten. 
Men is op zoek naar vrijwilligers 
die eens per maand willen helpen 
om bewoners te begeleiden naar 
en tijdens de kerkdienst. Het 
is dankbaar werk en geeft veel 
voldoening. Wie komt ons team 
versterken?
Voor meer informatie:  
Carla van Drie, geestelijk verzorger 
Janskliniek, tel: 023-8914000, e-mail: 
carla.vandrie@kennemerhart.nl
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door Frieda van den Berg-Kolster
 
In het afgelopen jaar is in onze 
kerk op alle eerste zondagen van 
de maand een aparte viering van 
woord-en-gebed gehouden, voor-
bereid en voorgegaan door leken. 
Dat was een behoorlijke klus! Maar 
het was, zoals afgesproken met het 
bestuur, op 1 december de laatste 
viering op de eerste zondag van de 
maand. De laatste keer…., heel jam-
mer, want op zich bood dit een extra 
geestelijke verrijking op de eerste 
zondagmorgen van de maand…. Alle 
voorgangers, lectoren, hebben zich 
met hart en ziel toegewijd aan de 
vormgeving van deze vieringen. Partir 
c’est mourir un peu…….
Ter gelegenheid van deze laatste 
viering heeft de pastoraatsgroep de 
bisschop van Myra uitgenodigd om 
alle zondagse voorgangers in het 
zonnetje te zetten en te bedanken 
voor hun fantastische inzet. Dit was 
een grote surprise, zowel voor de 
voorgangers als voor de parochia-
nen. Eenmaal achter het altaar, sprak 
de alom gerespecteerde bisschop 
de volgende woorden: ‘Zoals u weet, 
en zoals het een goede bisschop 

betaamt, wordt ook Sint Nicolaas 
regelmatig op de hoogte gehouden 
van de gang van zaken in de vele 
parochies van onze moeder de 
Heilige Kerk… en in het bijzonder 
van de Parochiegemeenschap in 
Bloemendaal, die hem na aan ’t hart 
ligt. Ik heb dit alles vernomen en 
voelde me geroepen om subiet op 
mijn schimmel te stijgen, in volle draf 
naar Bloemendaal, om enige warme, 
troostrijke woorden te strooien in 
deze gemeenschap.’  Vervolgens 
vroeg Sint Nicolaas alle voorgangers 
bij zich, te beginnen bij Erik, die het 
hele proces op gang heeft gebracht. 
Erik is de ‘trekker’; hij heeft de groep 
geïnspireerd om inhoud te geven 
aan de vieringen. Op de achtergrond 
steeds aanwezig, als steun-en-toe-
verlaat voor het team. Daarna 
volgde het hele team, zij werden met 
name genoemd: Tonneke, Chantal, 
Henriette, Pieta, Monique, Lucie, 
Anneke, Mady; 1 teamgenoot, Bart 
van Anima Vitae, kon er jammer 
genoeg niet bij zijn. Trix en Corrie 
stonden al op het altaar, zij gingen 
beiden deze viering voor. Allen wa-
ren uitgenodigd om bij deze viering 
aanwezig te zijn en dat was gelukt!
In de uitnodiging stond: ‘Het was 
een sprong in het diepe, want deze 
vieringen zouden alleen door le-
ken-voorgangers worden gedragen. 

Een groep van 12 voorgangers heeft 
het aangedurfd om deze vieringen 
vorm te geven. Terugkijkend kunnen 
we stellen, dat het een geslaagd 
jaar was. Er zijn goede vieringen 
gemaakt, met mooi uitgewerkte 
thema’s en regelmatig extra muzikale 
ondersteuning.’
Sint kon dit alles dik onderstrepen. 
Het is fantastisch wat deze groep 
heeft gepresteerd.  
Ieder heeft zich ingezet om er 
inhoudelijk iets moois van te maken. 
Alle vieringen zijn onder de loep 
genomen, alle thema’s genoemd. 
Last but not least aandacht voor 
Harm, die regelmatig heeft gezorgd 
voor een prachtig muzikaal intermez-
zo; aandacht ook voor de Koorgroep, 
die alle zondagsvieringen hebben 
opgeluisterd.. 
De parochiegemeenschap is door 
al deze mensen verwend en verrijkt 
met hun inzet, hun trouw aan de 
gemeenschap om deze zondagsvie-
ringen te verzorgen.
Voor Trix en Corrie was het een 
speciaal moment, want met deze 
viering hebben zij hun lekenvoorgan-
gerstaak afgerond. Zij hebben zich 
vele, vele jaren, waren het er twintig/ 
vijfentwintig?, aan deze taak gewijd 
en daarmee aan de zondagsvierin-
gen een bijzonder grote bijdrage 
geleverd. Wij zullen Trix en Corrie 
als onze ‘vaste lekenvoorgangers’ 
missen, maar wij blijven elkaar 
ontmoeten als parochianen in onze 
parochiegemeenschap. 
Om onze waardering extra luister 
bij te zetten heeft Sint Nicolaas aan 
allen een presentje overhandigd. Het 
was een feestelijk en waardig slotak-
koord van deze zondagse vieringen 
van woord-en-gebed. 

DE -LAATSTE- VIERING 
op de eerste zondag van de maand, 

op 1 december 2019
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door Frieda van den Berg-Kolster en Tonneke Gieske-Post 

Op 2 februari, het feest van Maria Lichtmis, vervulde Maria 
op verschillende manieren een hoofdrol in onze paro-
chiegemeenschap. Op de thematafel een beeltenis van 
Hanna de tempelbewaakster, een rol die Maria Koch met 
verve vervulde. Verhalenverstelster Pauline Seebregts, die 
ons meenam in Mariaverhalen en ten slotte de feestelijke 
opening van de Maria Keuken. 
Zo sprak Chantal in haar welkomstwoord aan de gasten 
over de betekenis van Maria Lichtmis, waarna zij het 
woord gaf aan Pauline Seebregts die, samen met harpis-
te/zanger Jopie Jonker, een bijzondere vertelvoorstelling 
over ‘MARIA’ gaf. 
Het was een gewone maandag als alle anderen. En toch 
had ze daar ineens op de stoep gestaan in een blauwe 
mantel, witte sportschoenen en een witte sjaal om haar 
haar. In de ene hand een tas en in de andere hand een 
koffer. Het bleek niemand minder te zijn dan de Heilige 
Maagd Maria. Stel het je eens voor, wat zou jij doen?
De vrouw die de deur had open gedaan liet haar binnen. 
En dat werd het begin van een ongewone week. Maria zit 
vol met verhalen, zo blijkt algauw. Zo leert de vrouw over 
haar bijzondere gast, maar ook over de twijfel, het geloof 
in zichzelf en het leven.

Pauline Seebregts is professi-
oneel verteller en vertelt met 
warmte, humor en diepgang. 
Haar verhalen worden wel 
inspirerende momenten 
van ‘entertaining wisdom’ 
genoemd. Samen met de 
prachtige harpbegeleiding 
en zang kwamen de verhalen 
volledig tot hun recht. 

Als slot van de middag werd de nieuwe Maria Keuken 
geopend. 
Op 3 februari 2018 overleed Maria Anna Agnes Koch, voor 
intimi tante Miek, een trouwe parochiaan en vertrouwd 
persoon. Vredig teruggekeerd in Gods hand, zo stond op 
de rouwcirculaire. Tijdens haar uitvaart werd gebeden: ‘Ik 
geloof in God die woont in de liefde, die bestaat in het 
hart van het heelal. Ik geloof dat God meelijdt met hon-

gerende mensen, met zieken en zwakken. Ik geloof dat Hij 
wacht op brood dat wordt gebroken, op een gebaar om 
vergeving en een woord van vriendschap. Ik geloof in Jezus 
van Nazareth en in Zijn droom van gerechtigheid voor alle 
mensen. Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt en die ons 
optilt tot ver boven onze grenzen. Ik geloof in het leven 
dat sterker is dan de dood, in de liefde die alle haat over-
wint, in de vrede die volgt op de oorlog en het licht dat zal 
stralen in de duisternis. Amen.’   
Deze tekst was haar credo en in die gedachtenis, dat een 
gemeenschap elkaar moet dragen, liet Maria ons een 
legaat na. De pastoraatsgroep meende dan ook dat deze 
nalatenschap in de geest van Maria Koch moest worden 
besteed. De keuken was de plaats waar je Maria altijd kon 
vinden en in overleg met de familie van Maria is besloten 
om het legaat te besteden aan de keukenrenovatie. 

Pastoor Bart Putter ging in zijn openingsspeech in op het 
doel van de nieuwe keuken. Bij de pastoraatsgroep leeft 
de intentie om, naast de twee zondagsvieringen die per 
maand gehouden worden, borg te willen staan voor de 
kerk als open herberg voor de parochiegemeenschap. 
Nieuwe projecten organiseren, waarin ontmoeting en 
verdieping centraal staan, geënt op kerkelijke feestdagen, 
vasten- en adventsperiode. Zinvolle bijeenkomsten met 
een diaconaal karakter, omzien naar elkaar. Om dergelijke 
projecten uit te kunnen voeren is een veilige, functionele 
keuken nodig. Deze plannen zijn voorgelegd aan het 
bestuur, die het besluit heeft genomen om ruimte en 
gelegenheid te bieden een nieuwe richting te gaan. Het 

Maria Lichtmis

Maria Vertelvoorstelling  
en opening Maria Keuken

TERUGBLIKKEN

Î
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KERSTMIS IN  
DE ADELBERT KAPEL 
door Tonneke Gieske-Post

Het was vrijdag 13 december jl. voor de vierde maal dat 
alle kinderen van de Theresiaschool naar de 
kapel kwamen voor een kerstbezoek. Het 
begint inmiddels een traditie te worden! 
De kinderen kwamen per groep met 
allerlei verschillende versieringen 
voor in de boom: een slinger, sterren, 
harten, zelfgemaakte ballen. Vaak 
voorzien van een mooie kerstwens! 
Eerst is de kerstboom alleen gevuld 
met lichtjes en aan het einde van 
de dag staat er een prachtig versierde 
boom…. Ook de mooie, gehaakte kerststal 
kon weer bewonderd worden.
Daarna was er voor de kinderen een verhaal van Toon 
Tellegen. Over de meikever die aan de sprinkhaan vroeg of 
hij ook geluk te koop had. Na het voorlezen wisselden we 
hierover met elkaar van gedachten: Is geluk te koop? Hoe 

ziet het er uit? Heb jij wel eens geluk gehad? 
Zijn er mensen die je geluk zou wensen? Het 

waren weer mooie gesprekjes…. Van tevoren 
was met de school afgesproken dat ze per klas 

wat kaarsjes aan mochten steken en daar was 
door de kinderen goed over nagedacht. Licht voor 

vrede, geluk en gezondheid, voor iedereen!!
Bij het weggaan kregen alle kinderen een klein kaarsje 
mee, om aan iemand te geven die wel wat geluk kan 
gebruiken of om iemand een fijne kerst te wensen. 

benodigde budget is mogelijk gemaakt door 
een legaat van onze zeer gewaardeerde 
medeparochiaan mw. Maria Koch, met een 
aanvulling van het bestuur. 
Vanuit de pastoraatsgroep hebben Marja en 
Chantal, in overleg met Bouwadviescoach 
Bart Stijger en parochiaan Kees van Lieshout, 
de voorbereidende besprekingen gevoerd, 
tekeningen gemaakt, de ‘markt’ verkend. In de 
afgelopen weken is door verschillende vrij-
willigers onder leiding van Kees van Lieshout 
heel hard gewerkt. Een nieuwe keuken is 
het mooie resultaat, met kookplaat en oven, 
zodat er echt gekookt kan worden. 
Alle ‘keukenbouwers’ ontvingen een attentie 
plus een uitnodiging van de pastoraats-
groep voor een etentje, verzorgd door de 
pastoraatsgroep. 
Op uitnodiging van pastoor Bart Putter 
opende Marion Takács, een nicht van Maria 
Koch, de nieuwe ‘Maria Keuken’, door het 
wegschuiven van een gordijn. Daarna sprak 
pastoor Bart Putter een kort gebed uit, waar-
na hij de nieuwe keuken heeft ingezegend. Zo 

kon de keuken in gebruik genomen worden, 
met feestelijke bubbels, hapjes en een 
heerlijk glaasje soep, uiteraard uit de nieuwe 
keuken! 

In haar dankbrief schreef MarionTakács:
‘Mijn tante Maria Koch zal, van bovenaf, 
welwillend naar beneden hebben gekeken 
en glimlachend de werkzaamheden hebben 
gevolgd van de metamorfose van de keuken 
in de voor haar zo dierbare parochiekerk. 
Een legaat van haar heeft dit mede mogelijk 
gemaakt. Ze zat veel te werken in de oude 
keuken en dat was een lust in haar leven en 
een groot verdriet, toen dit niet meer moge-
lijk was. De naam ‘Maria keuken’ is voor mij 
een hommage aan de hemelse Maria en een 
aardse naamgenote.

Î
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PARABELS, ONDERRICHT VAN JEZUS EN DE RABBIJNEN
auteurs: Erik Ottenheim & Martijn Stoutjesdijk 
uitgever: Abdij van Berne 
prijs: € 24,50
Samenvatting: 
Dat Jezus gelijkenissen of parabels vertelde is veel mensen bekend: wie is er niet vertrouwd met 
de barmhartige Samaritaan? Ook de Rabbijnen deelden hun wijsheid bij voorkeur in de vorm 
van parabels. De Rabbijnse literatuur heeft er honderden van bewaard. In dit boek worden die 
gelijkenissen uit beide tradities zij-aan-zij besproken. Een dergelijke werkwijze levert niet alleen 
nieuwe inzichten op over jodendom en christendom. Ze werpt ook licht op de unieke vertelvorm 
van deze parabels: ontleend aan het dagelijkse leven, maar met een verrassende (actuele) twist. 
Het boek bevat niet alleen illustraties van de parabels van Jezus, maar brengt voor het eerst ook 
rabbijns-joodse gelijkenissen op moderne en kleurrijke wijze tot leven. 
Gespreksvragen maken de uitgave compleet. De volgende auteurs, allen als onderzoeker ver-
bonden aan het Parabelproject (zie www.parabelproject.nl), schreven bijdragen: Annette Merz, 
Albertina Oegema, Eric Ottenheijm, Jonathan Pater, Marcel Poorthuis, Martijn Stoutjesdijk en 
Lieve Teugels.
Dr. Eric Ottenheijm (1961) is judaïcus en bijbelwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Hij is 
projectleider van het Parabelproject. Martijn Stoutjesdijk MA (1989) studeerde theologie, filosofie 
en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en Leiden. Hij is als promovendus 
betrokken bij het Parabelproject, waarin hij onderzoek doet naar slavernij in de gelijkenissen.

LEZENSWAARDIG

Parochianen ziek? 
Vroeger kregen we bericht als een parochiaan 
ziek was of in het ziekenhuis was opgeno-
men. Nu hopen we dat anderen dat aan ons 
doorgeven. Daarom nodigen wij u uit als bij 
een zieke bezoek thuis of in het ziekenhuis 
op prijs wordt gesteld, dit aan ons door te 
geven. 

Wilt u dit dan op een briefje in de brievenbus 
van de kerk deponeren of opsturen aan: 
Parochiegemeenschap Bloemendaal 
Bispinckpark 1 2061 SG Bloemendaal.

Vergeet niet het thuisadres of in welk 
ziekenhuis de patiënt verpleegd wordt te 
vermelden. 

Thuiscommunie
Mocht u niet meer naar de kerk kunnen ko-
men en wilt u toch de communie ontvangen, 
dan kunt u contact opnemen met mw. Trix 
van Holk-van ’t Hof, tel: 023-5373904.

Ouderenpastoraat
Contactpersoon mw. Tonneke Gieske-Post, 
tel: 023-5273637.

Uitvaarten Parochiegemeenschap 
Bloemendaal
Voor inlichtingen uitsluitend voor een uitvaart 
kunt u bellen naar tel: 06-33592492.

Cantorij
Voor een uitvaart of huwelijk beschikt onze 
parochie over een speciale Cantorij. 
Onder professionele leiding wordt elke vrij-
dag in de oneven weken van 10.30-12.30 uur 
gerepeteerd in onze kerk. 

Kerkbalans vergeten?
U kunt uw bijdrage voor de Kerkbalans 
overmaken op ons bankreknr. 
NL14INGB0000551213
t.n.v.: R.K. Parochiegemeenschap 
Bloemendaal o.v.v. 'Kerkbalans'. 
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De gedachte aan de komende Goede Week met gebeden bij de 
veertien staties van Jan Toorop in onze kerk geeft een herinnering. 
Tijdens de pelgrimstocht van het Bisdom Haarlem-Amsterdam 
hebben wij met een saamhorige groep de Kruisweg gebeden bij het 
heiligdom van Padre Pio in Zuid-Italië. De Kruisweg ligt op een heuvel 
en omhoog lopend werden alle staties toegelicht en daarna werd in 
bijzondere teksten ook het verdriet van de mensen besproken. Zeer 
indrukwekkend was de volgende uitspraak: ‘Als je man is overleden 
dan word je weduwe genoemd, is je vrouw overleden dan word je 
weduwnaar genoemd. Mis je vader of moeder dan wordt men als 
wees betiteld. Bij het overlijden van een kind worden de ouders 
niet benoemd, dan rest een groot verdriet!’ Iedere pelgrim herkende 
zichzelf in deze bijzondere teksten en men sprak zich uit over ziekte 
en vergeetachtigheid in families en bij vrienden. Emoties kwamen los 
en genoemde saamhorigheid kwam van pas. Op de top van de heuvel, 
na de veertiende statie, heeft men een vijftiende statie opgericht. U 
ziet het symbool van de verrijzenis van Christus. Wij kregen weer een 
bijzondere uitleg bij deze statie. ‘Laten wij nu blij zijn en denken aan 
de verrijzenis, die ons hopelijk ook te wachten staat. Laten wij ons 
verzoenen met elkaar en hoop en verwachting uitstralen.’

De tranen werden gedroogd en de blijheid verscheen bij de pelgrims 
op het gezicht. Ieder liep weer naar beneden en je hoorde uit vele 
monden dat deze Kruisweg het hoogtepunt was van deze fantastische 
reis. Een hoogtepunt en dat na bezoeken ook aan Bari (Sint Nicolaas) 
en Rome. Met nogmaals dank aan pastores.

Trudy en Cor Kroon

DE VIJFTIENDE STATIE 
VAN DE KRUISWEG
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VERBETERPLAN KERKHOF OVERVEEN 

Inmiddels hebben de paden nieuwe banden gekregen, waardoor 
het geheel mooi strak oogt, een aantal buxushagen is vervangen 
door beukhagen, de nieuwe zandopslag is klaar. Er volgen nog 
meer verbeteringen, dankzij het legaat van mevr. Anne van den 
Broek-Nolte. 
Komt u ook eens een kijkje nemen? In de lente bloeien de 
narcissen, tulpen en blauwe druifjes.
Wilt u informatie over beschikbare graven of de urnenmuur, neem 
contact op met Paula van der Voorn, tel: 023-5277462.

PAUSPARELTJE 

citaat van paus Franciscus
De apostel Paulus bleef ook in gevangenschap het Evangelie 
verspreiden. Paulus kan zich niet vrij bewegen, maar hij kan wel vrijuit 
spreken, want het Woord laat zich niet in de boeien slaan; het is een 
Woord dat zich vanuit de volle handen van de apostel laat uitstrooien. 
Paulus doet dat ‘in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering’ 
(Hand. 28, 31) in een huis waar hij iedereen ontvangt die wil luisteren 
naar de verkondiging van Gods koninkrijk en Christus wil leren kennen. 
Dit huis dat openstaat voor alle zoekende harten is het beeld van de 
Kerk; een Kerk die, hoewel ze vervolgd, verkeerd begrepen en geboeid 
wordt, het nooit moe wordt om elke man en vrouw met een moederlijk 
hart te ontvangen om hun de liefde van de Vader te verkondigen die 
zichtbaar is geworden in Jezus.

CONCERTEN 

Voor het Monteverdi-concert op 14 
maart door projectkoor 023 en Concerto 
d’Amsterdam en A Ceremony of Passion: 
Lessons and Sacred Songs door Voices6 
op 7 april: zie de algemene pagina met 
concerten.

HANDEN HEB JE OM TE GEVEN!!

Je raakt ook weleens handen kwijt, namelijk groene handen. Acht 
groene handen moesten wij drukken in verband met een afscheid van 
vier werkers in de tuinploeg (kerkhof). Niet alleen groen, maar het wa-
ren ook warme handen. Mieke Samson (vijftien jaar!), Esther Mattaar, 
Jan van der Zwan en Ad Nelissen hebben hark, schoffel en nog meer 
neergelegd. 
Vele woensdagochtenden brachten zij warmte en gezelligheid tijdens 
het koffiedrinken. Daarna bij warmte én kou snel richting kerkhof. 
Natuurlijk dank voor jullie jarenlange vrijwillige inzet en dan spreek ik 
tevens namens de overledenen.
Toch een voordeel bij dit afscheid. Er is weer plaats in de tuinploeg. 
Wat een eer om straks te mogen werken op ons gerenoveerde kerkhof! 
U zult de teamgeest en de gezelligheid ervaren. Aanmelden kan bij 
Paula van der Voorn.
Namens de parochiegemeenschap,

Cor Kroon
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OVERLEDEN
Larry Stephan Maitimo, 62 jaar. 
Hij woonde Cearalaan 46, 
Overveen.

Agnes Schneiders, 96 jaar. 
Zij woonde in ‘Oldenhove’, 
Overveen.

Giovanni D‘Antuono, 87 jaar. Hij 
woonde in Bentveld.

Beatrix Maria Santen-Schemkes, 
91 jaar. Zij woonde Herenweg 126, 
Heemstede.

Maria Eugenia Trobia-Tortoria, 
84 jaar. Zij woonde Tuinwijklaan 3, 
Haarlem.

Apolonia Theodora Timmerman-
Spierings, 93 jaar. Zij woonde 
Hobbemakade 434, Zutphen.

Dat zij mogen rusten in het licht 
van de verrijzenis.

GEDOOPT
Isabel Roos Fleur van Nijkerken, dochter 
van Dustin van Nijkerken en Willemijn van 
Nijkerken-van de Loo.
In 2018 trouwden Dustin en Willemijn in onze 
kerk, waarbij hun dochtertjes Liselotte en Kiki 
twee mooie en lieve bruidsmeisjes waren, die 
er in 2019 een lief zusje bij kregen. De kleine 
Bella werd op 19 januari gedoopt door kape-
laan Beemster. Op de eerste foto ziet u Bella 
in een prachtige, inmiddels antieke, doopjurk 
gezeten op de schoot van haar peettante. 
Ook haar mama en oma droegen deze doop-
jurk toen zij werden gedoopt. Op de tweede 
foto ziet u oma als baby met dezelfde mooie 
doopjurk. Onze hartelijke gelukwensen voor 
het hele gezin en wij wensen Bella een lief-
devol leven toe.

GEHUWD
Op 7 december jl., aan het begin van de 
avond, trouwden Marius le Grand en Pia 
Piscaer in een volle kerk. Buiten was het 
donker en koud. Binnen brandden de kaarsen 
en was het warm, niet alleen door de verwar-
ming, maar ook door dit stralende bruidspaar. 
Voor Marius, opgegroeid in Overveen, was 
dit de kerk van zijn jeugd. Het paar woont in 
Utrecht en zij hadden pater Johannes-Pio 
van den Elshout uit Utrecht gevraagd voor 
de voorbereidingsgesprekken. Voor de pater 
was het de eerste huwelijksviering waarin hij 
mocht voorgaan. Hij sprak inspirerend en het 
werd een geweldig mooie viering. Wij wensen 
Pia en Marius een gezegende toekomst toe.

Foto’s huwelijk: Bram Willems Photography 

PERSONALIA 

Isabel Roos Fleur 
van Nijkerken

Bella's oma
 met dezelfde doopjurk

Marius le Grand 
en Pia Piscaer
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INTENTIES
zondag 1 maart 
Gezina Zoon-van Meurs en Adrianus Zoon, Rita Alho, Martin 
Nijhof, Erna Heertje-Kreijmborg, familie Kuttschrütter-Levelt, 
Ton Groenendijk, Lenie en Ton van Wijk, Maria Trobia-Tortoria

zondag 15 maart 
Jaap Bonarius, Henriette Bonarius, Theo van der Voort, Riet van 
Dijk, Ton Joosten, Agnes Schneiders, Larry Maitimo, Giovanni 
D’Antuono, overleden ouders Bos-Wartena, overleden ouders 
Van der Zwan-Willemse, Ton Groenendijk

zondag 29 maart 
Erna Heertje-Kreijmborg, familie Kuttschrütter-Levelt, Ton 
Groenendijk

zondag 5 april 
Gezina Zoon-van Meurs en Adrianus Zoon, Rita Alho, Martin 
Nijhof, Ton Groenendijk, Lenie en Ton van Wijk, Maria Trobia-
Tortoria, James William Kal en overleden kinderen

donderdag 9 april 
voor de levende en overleden pastores van onze parochie

zaterdag 11 april 
Anneke Hoogland-Blijleven, Agnes Schneiders, Larry Maitimo, 
Giovanni D’Antuono, Jaap Bonarius, Henriette Bonarius, James 
William Kal, Finie Willemse-Dahmen, overleden ouders Bos-
Wartena, Ton Groenendijk

zondag 12 april  
Anneke Hoogland-Blijleven, Agnes Schneiders, Larry Maitimo, 
Giovanni D’Antuono, Jaap Bonarius, Henriette Bonarius, James 
William Kal, Finie Willemse-Dahmen, overleden ouders Bos-
Wartena, Ton Groenendijk

zondag 3 mei
voor de omgekomen parochianen in de oorlog: Jan Kievit, Ko 
Lobry, Jan Smeets en Leo Roozen
Wilhelmina van Tongeren-Roelen, Ton Groenendijk, Lenie en 
Ton van Wijk, Maria Trobia-Tortoria, Riet van Dijk, Erna Heertje-
Kreijmborg, August Povel, familie Kuttschrütter-Levelt, Theo van 
der Voort, Ton Joosten

zondag 17 mei
Ton Groenendijk, Theo van der Voort, Riet van Dijk, Ton Joosten, 
Anneke Hoogland-Blijleven, Agnes Schneiders, Larry Maitimo, 
Giovanni D’Antuono, overleden ouders Bos-Wartena, overleden 
ouders Van der Zwan-Willemse, overleden ouders Willemse-
Nagtegaal en overleden dierbaren

zondag 7 juni 
Ton Groenendijk, Erna  Heertje-Kreijmborg, familie 
Kuttschrütter-Levelt, Jaap Bonarius, Henriette Bonarius, Lenie 
en Ton van Wijk, Maria Trobia-Tortoria, 

Uw misintenties kunt u opgeven via e-mail:  
secretariaat.boaz@outlook.com of tel: 023-5277462 of kom 
langs bij het parochiebureau Overveen. 
Graag minimaal een week voor de gewenste datum de 
misintentie doorgeven. Kosten € 10,- per datum.
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ZONDAG 5 JULI 2020
Laatste viering in de kerk  
van de H. Antonius te Aerdenhout

In de uitgave van het Parochieblad van maart 2019 werd het al aan-
gekondigd: op 5 juli 2020 zal de laatste zondagsviering plaatsvinden. 
In dat artikel werd een uitgebreid overzicht gegeven van de gebeurte-
nissen in de parochie gedurende de afgelopen jaren, die uiteindelijk 
tot dit besluit van het parochiebestuur hebben geleid: de parochie-
avonden eind 2015 geïnitieerd door enige parochianen verenigd in de 
‘Commissie Toekomst’, de enquête door diezelfde commissie in 2016 
en het onderzoek naar mogelijk ander gebruik van de gebouwen van 
de parochie, de notitie van het bisdom Haarlem-Amsterdam van eind 
2016 waarin parochiebesturen werd verzocht keuzes te maken ten 
aanzien van kerkgebouwen, de gesprekken door het parochiebestuur 
met vrijwilligers begin 2017, de parochieavond in november 2017 en de 
groepsgesprekken begin 2018. Sinds juli 2018 vindt de zondagsviering 
tweewekelijks plaats. Het nieuwe parochiebestuur, aangetreden 
in september 2018, kwam uiteindelijk tot de conclusie die in het 
Parochieblad van maart 2019 is gepubliceerd.

Het is een moeilijk besluit geweest en het parochiebestuur is zich 
er terdege van bewust dat dit voor de kerkgangers van de kerk te 
Aerdenhout heel moeilijk is. Helaas noopt de kerkelijke situatie in 
Nederland ons tot moeilijke keuzes met betrekking tot een aantal van 
onze kerkgebouwen, zoals in zovele andere parochies ook het geval 
is. Het bestuur realiseert zich dat we niet iedereen hebben kunnen 
overtuigen van de juistheid van de gemaakte keuze en respecteert 
de gevoelens van degenen die zich er niet in kunnen vinden. Wij 
allen zullen in elk geval recht willen doen aan de geschiedenis van de 
parochie te Aerdenhout en die natuurlijk op waardige wijze afsluiten. 
Daarom heeft begin februari al een overleg plaatsgevonden met enige 

vrijwilligers van de parochie om deze laatste 
zondagsviering op 5 juli a.s. voor te bereiden. 
Een feestelijke viering zal het uiteraard niet 
zijn, maar we willen proberen een mooie en 
waardige viering vorm te geven.
Vaker wordt nu de vraag gesteld hoe het 
verder zal gaan met het kerkgebouw. De 
eerste zorg van het parochiebestuur is om 
met de parochiegemeenschap tot een goede 
afsluiting te komen, daarna zal de mogelijke 
herbestemming van pastorie, kerk en De Spar 
ter hand worden genomen. Het is daarom 
onmogelijk nu al te zeggen wat de toekomst 
van de gebouwen zal zijn. Zolang de kerk nog 
geen andere bestemming heeft zullen doop-
sels en kerkelijke uitvaarten plaats kunnen 
vinden. We hopen dat de kerkgangers van de 
Antoniuskerk de afgelopen twee jaar waarin 
tweewekelijks werd gevierd, ook andere pa-
rochies hebben gevonden waar ze zich thuis 
voelen. Op de formele kant van het ‘behoren 
tot welke parochie’ zullen we in het volgende 
Parochieblad nader ingaan.

Mogelijk zal in juni nog een speciale 
bijeenkomst georganiseerd worden voor 
vrijwilligers, parochianen en allen die ooit 
hun krachten aan de parochiegemeenschap 
hebben gegeven. Als dat zo is, zullen de 
parochianen hiervoor nog apart worden 
uitgenodigd.
Voor nu hopen we dat velen met ons die 
laatste zondag op 5 juli willen vieren, om 
samen terug te kijken, afscheid te nemen, 
maar ook elkaar te blijven steunen en steun 
te vinden bij andere parochiegemeenschap-
pen, waar iedereen zich welkom mag heten.

Het parochiebestuur

PAASEIEREN ZOEKEN 

Op 12 april, na afloop van de viering, 
mogen kinderen weer paaseieren zoeken. 
Wie vindt meneer en mevrouw paashaas?
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GEDOOPT 

Een bijzondere kerstverrassing!
Woensdag 25 december 
vierden we in Aerdenhout dat 
onze Heer geboren werd in 
een kribbe in Bethlehem. Na 
afloop van de eucharistieviering 
werd ik aangesproken door 
een jong echtpaar, Stephen 
Muwaya Kyefulumya en Marieke 
Bruinstroop. Ik kende hen niet, 
maar ze lieten me weten dat zij 
zich bijzonder verbonden wisten 
met het kerkje van Aerdenhout, 
omdat ze daar op 6 september 
2014 waren getrouwd. Daarna 
waren ze verhuisd naar Australië. 
Rond Kerstmis verbleven ze voor 
enkele weken in Nederland bij 
de ouders van Marieke. Na elkaar 
Zalig Kerstmis te hebben gewenst, 
vielen ze maar meteen met de deur 
in huis en vroegen of het mogelijk 
was, nog voordat ze op 10 januari 
zouden terugvliegen, hun zoontje 
Miles te dopen in de Antoniuskerk. 
Omdat ze zelf een drukke agenda 
hadden en ook de kerk in die dagen 
drukker bezet was dan gebruikelijk, 
bleek uiteindelijk donderdag 9 
januari, op de valreep van hun 
terugkeer, de meest geschikte dag 
om Miles door het heilig sacrament 
van het doopsel in onze katholieke 
geloofsgemeenschap op te nemen. 
De viering van het doopsel in de 
Engelse taal was buitengewoon 
ontroerend en vreugdevol. We 
mogen in alle eerlijkheid zeggen, 
even vreugdevol, ontroerend, 
als kleinschalig. Mooi om in de 
kersttijd, net voor het Feest van de 
doop van de Heer, een kindje te 
dopen.

kapelaan Nars Beemster

PERSONALIA
OVERLEDEN

Op 15 augustus overleed ANDREAS THEODORUS LEO HOEKSTRA. André was 
de echtgenoot van Berber van der Horst en vader van Diederik. Hij werd 81 jaar. 
Na zijn notariaat in Beverwijk gingen ze wonen in Aerdenhout. Hier werden ze 
actieve leden in de Antoniusparochie. André als vrijwillige medewerker koster. 
In zijn studeerkamer lag kort en bondig zijn zelfgeschreven biografie: ‘André 
Hoekstra uit Haarlem. Na vertrek uit het seminarie in Asten en militaire dienst, 
studeerde hij notarieel recht in Amsterdam (1965). Hij werd kandidaat-notaris 
in Amsterdam, voordat hij (in 1968) naar Beverwijk ging, waar hij notaris was 
tot zijn eervol ontslag in 2003. In het maatschappelijk leven was hij zeer actief. 
Hij was acht jaar lid van de gemeenteraad voor de KVP (CDA), ondersteunde 
vele organisaties op het terrein van cultuur, zorg en kerk. Daarbij heeft hij zich 
jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de Adelbertusabdij in Egmond. Voor zijn 
inzet voor samenleving en kerk is hij koninklijk onderscheiden. Hij ontving de 
ridderorde van Sint Gregorius de Grote en Melvin Jones Fellowship award. André 
is getrouwd; ze hebben één zoon.’
Onder het motto: Ik zal er zijn is uw naam was met velen de dankdienst voor het 
leven van André in de Antoniuskerk.
Onder de aanwezigen de abt van de Adelbertusabdij in Egmond. Hij werd be-
graven bij zijn ouders op de begraafplaats Adelbert in Bloemendaal.     

D.D.

HANNELORE *HANNY* BROSENS-WOLLENBERGER
Heilbronn, 29 mei 1928   -   Aerdenhout, 28 januari 2020 
In de gebedsdienst op woensdag 5 februari hebben we afscheid genomen van 
mevrouw Hanny Brosens. In deze kerk hebben we vier jaar geleden ook afscheid 
genomen van haar man Albert. 
Mevrouw overleed op 91-jarige leeftijd na een kortdurend ziekbed in huize 
Bodaan.
Als je op bezoek kwam was ze altijd belangstellend naar dit kerkje en ze vroeg 
hoe het er mee stond. Ze vertelde over haar tuin, die ze grotendeels zelf onder-
hield. Ze vertelde over haar verleden en dat er een boek was verschenen over 
hoe de periode vanaf haar geboorte tot de komst van de Nazi’s en haar vlucht 
vanuit Duitsland met haar ouders naar Zwitserland door haar beleefd is. Haar 
vader was namelijk joods. Telkens weer de dreiging die haar familie ondervond in 
het zo veilig geachte Zwitserland. Steeds weer op de vlucht moeten gaan heeft 
een grote invloed op haar verdere leven gehad. Ze zei ook altijd: die Zwitsers 
hebben een bedenkelijke rol gespeeld in de oorlog. De stateloosheid in die 
periode heeft invloed op wie je bent. Je hoort nergens bij. Dankzij haar huwelijk 
met Albert kreeg ze weer een identiteit. Wellicht is het mijden van contact, alleen 
het huis en de tuin als vertrouwd zien, wel het gevolg van de ervaringen uit de 
oorlog. U kent mij ten diepste, zegt de psalmist in psalm 193. Die ondoorgron-
delijkheid van mevrouw Brosens heeft alleen voor God geen geheim. U die mij 
kennen laat, zie naar haar om in eeuwigheid. In het evangelie volgens Johannes 
14: 1-6 spreekt Jezus over Zijn Vaderhuis. Moge God haar opnemen in Zijn huis, 
want in Zijn huis is plaats voor velen. Waar ik volmaakt opnieuw ontmoet wie ik 
voorgoed was kwijtgeraakt. 

diaken Gert Jan van der Wal
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eventuele aangepaste 
tijden staan bij de 

betreffende dag vermeld

Bloemendaal 
10.00 uur 

Overveen 
10.00 uur

Zondag 1 maart
pastoor B. Putter                       

m.m.v. BOAZ-Cantorij 

Zondag 8 maart
pastoor B. Putter                               
m.m.v. Koorgroep 

Zondag 15 maart
pastoor B. Putter 

m.m.v. Cantate Domino, kinderkerk en crèche 

Zondag 22 maart
E. v.d. Borne 

m.m.v. Koorgroep

Zondag 29 maart
  kapelaan J. v. Voorst tot Voorst                     

m.m.v.  Cantate Domino   

VIERINGEN VAN PALMZONDAG T/M 2E PAASDAG, ZIE BINNENZIJDE OMSLAG

Zondag 19 april
 kapelaan J. v. Voorst tot Voorst         

m.m.v. Cantate Domino, kinderkerk en crèche       

Zondag 26 april
 pastoor B. Putter                              
m.m.v. Koorgroep 

Zondag 3 mei                
kapelaan N. Beemster                       
m.m.v. BOAZ-Cantorij 

Zondag 10 mei
diaken G.J. v.d. Wal 
m.m.v. Koorgroep

Zondag 17 mei
kapelaan N. Beemster 

m.m.v. Cantate Domino, kinderkerk en crèche 

Donderdag 21 mei 
Hemelvaartsdag

Zondag 24 mei
pastor D. Duijves  
m.m.v. Koorgroep

Zondag 31 mei  
1e Pinksterdag

11.00 uur Openluchtviering Caprera  
m.m.v. diaken G.J. v.d. Wal,   
ds. A. v. Nieuwpoort e.a.

11.00 uur Openluchtviering Caprera  
m.m.v. diaken G.J. v.d. Wal, 
ds. A. v. Nieuwpoort e.a.

Maandag 1 juni  
2e Pinksterdag

Zondag 7 juni
pastoor B. Putter                       

m.m.v. BOAZ-Cantorij 

Zondag 14 juni
kapelaan J. v. Voorst tot Voorst      

m.m.v. Koorgroep                          

BOAZ vieringen in het weekend 
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Aerdenhout 
10.00 uur 

Zandvoort 
10.00 uur 

M. Gerlagh                                        
m.m.v. Antoniuskoor

pastor D. Duijves                               
m.m.v. Agathakoor                               

  kapelaan J. v. Voorst tot Voorst                                     
m.m.v. Antoniuskoor

T. Boddaert 
m.m.v. Agathakoor

VIERINGEN VAN PALMZONDAG T/M 2E PAASDAG, ZIE BINNENZIJDE OMSLAG

diaken G.J. v.d. Wal   
m.m.v. Antoniuskoor

pastor D. Duijves                               
m.m.v. Agathakoor                               

M. Gerlagh                                        
m.m.v. Antoniuskoor

pastoor B. Putter 
m.m.v. Agathakoor

pastor D. Duijves                               
m.m.v. Antoniuskoor

kapelaan N. Beemster, samenzang

diaken E. Wiss                                 
m.m.v. Agathakoor

kapelaan J. v. Voorst tot Voorst  
m.m.v. Antoniuskoor

pastor D. Duijves                               
m.m.v. Agathakoor                               

M. Gerlagh                                        
m.m.v. Antoniuskoor

pastoor B. Putter 
m.m.v. Agathakoor

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Bekijk thuis live de 
zondagsviering
De zondagsviering vanuit 
Overveen kunt u live thuis 
volgen en tot één week 
achteraf bekijken op 
rkhaarlem.nl/live.
De vieringen kunt u echter 
ook op een veel later tijdstip 
nog terugzien. Ga daarvoor 
naar http://www.ustream.
tv/channel/boaz-vieringen. 
Er verschijnt een lijst met 
opnamen en bijbehorende 
data. Na het starten van 
de betreffende video moet 
doorgespoeld worden 
(met het bolletje op de 
voortgangsbalk onderaan 
het beeld) naar de aanvang 
van de viering. De camera 
wordt om praktische 
redenen ongeveer 20 
minuten voor de viering 
aangezet.

DOOR DE WEEK 
St. Agathakerk Zandvoort
woensdag 9.00 uur 
eucharistieviering 
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Schalkwijk      
10.00 uur

9.30 uur kinderwoorddienst en crèche muv 4e zondag 
Elke zondag 11.00 uur Gregoriaanse Hoogmis  

m.m.v. Schola Cantorum

Zondag 1 maart
kanunnik A. Hendriks  

charismatische liederen
 kapelaan J. v. Voorst tot Voorst  

m.m.v. Cantate Domino

Zondag 8 maart
kapelaan N. Beemster 

m.m.v. Gezinskoor 
diaken G.J. v.d. Wal 

m.m.v. Jong van Hart koor

Zondag 15 maart
kanunnik A. Hendriks  

m.m.v. cantor 
kapelaan N. Beemster 

m.m.v. Jeugdkoor    

Zondag 22 maart
kapelaan J. v. Voorst tot Voorst      

Familiezondag 
m.m.v. Gezinskoor

pastor D. Duijves, 
samenzang

Zondag 29 maart
kanunnik A. Hendriks  

m.m.v. cantor 
pater T. Perez  

 m.m.v. Jong van Hart koor

VIERINGEN VAN PALMZONDAG T/M 2E PAASDAG, ZIE BINNENZIJDE OMSLAG

Zondag 19 april
kanunnik A. Hendriks 

m.m.v. cantor 
pastoor E. Fennis, 

samenzang

Zondag 26 april
kapelaan J. v. Voorst tot Voorst      

Familiezondag 
m.m.v. Gezinskoor

diaken G.J. v.d. Wal, 
samenzang

Zondag 3 mei  
kanunnik A. Hendriks  

charismatische liederen
pastor D. Duijves        

m.m.v. Cantate Domino

Zondag 10 mei
kapelaan J. v. Voorst tot Voorst       

m.m.v. Gezinskoor 
kapelaan N. Beemster 

m.m.v. Jong van Hart koor

Zondag 17 mei
10.00 uur Maria van Haarlem pastoor B. Putter, 

kanunnik A. Hendriks    
m.m.v. Schola Cantorum en Gezinskoor

diaken G.J. v.d. Wal  
m.m.v. Jeugdkoor

Donderdag 21 mei 
Hemelvaartsdag

10.00 uur kanunnik A. Hendriks 
m.m.v. Schola Cantorum

diaken G.J. v.d. Wal      

Zondag 24 mei
kapelaan J. v. Voorst tot Voorst      

Familiezondag 
m.m.v. Gezinskoor

pater D. Pildain,  
samenzang 

Zondag 31 mei  
1e Pinksterdag

kanunnik A. Hendriks    
m.m.v. cantor 

kapelaan N. Beemster 
m.m.v. Jong van Hart koor

Maandag 1 juni  
2e Pinksterdag

10.00 uur kanunnik A. Hendriks 
m.m.v. Schola Cantorum

Zondag 7 juni
kanunnik A. Hendriks  

charismatische liederen
kapelaan N. Beemster 

m.m.v. Cantate Domino

Zondag 14 juni
kapelaan N. Beemster 

m.m.v. Gezinskoor 
diaken G.J. v.d. Wal  

m.m.v. Jong van Hart koor

Haarlem vieringen in het weekend 
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Bavo       
10.00 uur 

Groenmarkt       
10.30 uur 

Elke zaterdag 19.00 uur eucharistieviering

mgr. J. Hendriks 
m.m.v. Kathedrale Koor  TV

diaken R. Mascini 
m.m.v. Anima Vitae

kapelaan J. v. Voorst tot Voorst     
m.m.v. Jongens- en Mannenkoor

A. McDonnell 
m.m.v. koor

pastor E. Fennis 
m.m.v. Meisjescantorij  en Capella 

Puellarum

F. Visser 
m.m.v. koor

pastoor B. Putter 
m.m.v. cantor

broeder Savio, 
samenzang

pastoor B. Putter, kapelaan N. Beemster 
m.m.v. Mannenkoor  - Motorzegen

Antoniusgemeenschap, 
samenzang

VIERINGEN VAN PALMZONDAG T/M 2E PAASDAG, ZIE BINNENZIJDE OMSLAG

pastoor B. Putter 
m.m.v. Schola Gregoriana, Noordwijk

A. McDonnell 
m.m.v. koor

mgr. J. Hendriks 
m.m.v. Kathedrale Koor

broeder Savio, 
samenzang

pastoor B. Putter 
m.m.v. cantor         

diaken R. Mascini, pastoor K. v. Lent, 
samenzang

mgr. J. Hendriks  
m.m.v. gastkoor

L. Besselink 
m.m.v. koor

kapelaan J. v. Voorst tot Voorst     
m.m.v. groep 5 en 6 Koorschool       

Familieviering

F. Visser 
m.m.v. koor

kapelaan J. v. Voorst tot Voorst       
broeder Savio, 

samenzang

mgr. J. Hendriks     
m.m.v. Bavo Cantorij

Antoniusgemeenschap, 
samenzang

mgr. J. Hendriks  
m.m.v. Mannenkoor

kapelaan J. v. Voorst tot Voorst  
m.m.v. Kathedrale Koor  

pastor G. Bruggink     
m.m.v. Capella Puellarum

diaken R. Mascini, 
samenzang

mgr. J. Hendriks 
m.m.v. Bavo Cantorij    TV

L. Besselink 
m.m.v. koor

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

HAARLEM VIERINGEN DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
maandag, woensdag en vrijdag 
09.00 uur eucharistieviering Mariakapel
zaterdag 12.00 uur, met vooraf bidden 
van de Rozenkrans
3e zaterdag Tridentijnse Mis 
09.30 uur (H. Hartaltaar)

Uitstelling van het Allerheiligste: 
-vrijdag na de viering van 9.00 uur
-zaterdag van 16.00 uur tot 17.00 uur 

19 maart 19.00 uur Hoogmis H. Joseph 
Patroonsfeest m.m.v. Schola Cantorum
11 april 16.00-18.00 uur gelegenheid tot 
biechten

Schalkwijk, Haarlem
Woord-communieviering 
Mariakapel Moeder van de 
Verlosserkerk
1e en 3e dinsdag 9.30 uur 
Woord-communieviering 
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4
1e en 3e vrijdag 9.30 uur 
Stiltecentrum, kapel Moeder van de 
Verlosserkerk
open op werkdagen van 9.30-12.30 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
maandag t/m vrijdag 
9.00 uur eucharistieviering
van 8.30-8.50 uur biechtgelegenheid
2e zondag v.d. maand 
12.30 uur Indonesische viering

elke vrijdag In 40-dagentijd om 
15.00 uur bidden van de Kruisweg
7 april 19.30 Boeteviering
8 april 19.30 Chrismamis m.m.v. 
Senioren- en Mannenkoor
6 juni  10.30 Priesterwijding m.m.v. 
Gastkoor Nicolaas Amsterdam

Groenmarktkerk, Haarlem
maandag 12.30 uur Adempauze
1e maandag v.d. maand 
12.30 uur Vredesgebed 
dinsdag en vrijdag 
12.30 uur woord-communieviering 
maandag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur 
Stiltecentrum in de Stad



Nieuws uit parochie 
Zandvoort

Agathakerk aangelicht 
en druk bezocht tijdens 
Light Walk.
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VASTENMAALTIJD 

Op Aswoensdag, 26 februari, werd 
de eerste vastenmaaltijd in de 
veertigdagentijd gehouden in de 
Agathakerk; de tweede maaltijd is op 18 
maart. De maaltijd start om 18.00 uur.
Een klein uur bezinning met soep en 
brood, waarbij Tilly Boddaert een 
inleiding houdt.
Na afloop van de maaltijd zullen we het 
uitgespaarde geld voor een eigen maaltijd 
inzamelen voor de Vastenactie. 

OPROEP

VAN DE EVENEMENTEN-COMMISSIE 

U kunt op 20 maart, 17 april en 
15 mei nog klaverjassen in de 
ontmoetingsruimte van de kerk, 
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 
uur. Daarna vindt een zomerstop plaats 
en wordt weer gestart in oktober.

Aart van Dobbenburgh (1899-1988) groeit in de 20ste eeuw uit tot een 
alom gewaardeerd en bekend Nederlands kunstenaar en graficus. Hij 
wordt vooral bekend door zijn bijzonder verfijnde lithografieën, vaak 
afgedrukt op flinterdun Japans papier. Zijn lithografieën kennen diverse 
terugkerende onderwerpen als bloemen, portretten, landschappen en 
menselijke handen. In de media wordt hij vanaf eind jaren '30 bejubeld 
als de beste Nederlandse lithograaf uit de 20e eeuw. Zijn steendrukken 
sieren vele woningen en kantoren. Vandaar onze oproep voor onze 

zomerexpositie: wie is in het bezit 
van materiaal/ informatie van deze 
kunstenaar en wil dat voor onze 
expositie afstaan? U kunt bellen of 
een e-mail sturen naar 
Herma Bluijs: 023-5736321, 
hermabluijs58@gmail.com 
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Opgenomen in het ziekenhuis? 
Indien u opgenomen bent of wordt 
in het ziekenhuis en u stelt bezoek 
vanuit de Agathaparochie op prijs, 
neem dan contact op met  
mw. A. Moen, tel: 023-5712299.

Vieringen in Nieuw Unicum, 
Zandvoortselaan 10.45 uur in 
Stiltecentrum
21 maart, 11 april,  
9 en 30 mei, 20 juni 

Taize-vieringen
aanvang 19.30 uur,  
inzingen vanaf 19.00 uur 
6 maart en 3 april St. Agathakerk
8 mei en 5 juni prot. kerk

PERSONALIA
OVERLEDEN

In Memoriam PEETER JOANNES VLEESHOUWERS 
Zandvoort, 7 mei 1927   -   Zandvoort, 10 januari 2020
Op donderdag 16 januari hebben we afscheid genomen 
van de heer Jan Vleeshouwers. Hij was de eerste dopeling 
in deze St. Agathakerk, heeft de Eerste Communie gedaan 
en het H. Vormsel. Ook is hij hier getrouwd met zijn Betsy. 
In de nacht van vrijdag 10 januari is hij in zijn huis aan de 
Hobbemastraat op 92-jarige leeftijd ingeslapen. Het leven 
van een lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader, 
familielid, vriend en kennis is overgegaan in dierbare 
herinneringen. Met zijn vrouw Betsy, waar hij 58 jaar mee 
getrouwd was en die op hun trouwdag op 16 mei 2011 
was overleden, had hij een intensieve band. Hij was trots 
op haar. Het was zijn enige meisje en hij kende haar al 
vanaf de lagere school. Het overlijden van Betsy heeft flink 
ingehakt op zijn leven. Hij miste haar dagelijks. Wellicht 
heeft Maria hem steun kunnen geven. In de kist ging ook het 
Mariabeeldje mee dat boven op de tv stond. We hebben 
Maria dan ook geëerd met liederen en gebeden. Zingen 
was voor Jan een vreugdevolle bezigheid. Hij is jarenlang 
lid geweest van het Zandvoorts Mannenkoor en het St. 
Agathakoor. Het koor heeft dan ook extra haar best gedaan 
in het opluisteren van de gebedsdienst. 
In het evangelie hebben we gelezen: Dit is mijn gebod, dat 
gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen grotere 
liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft 
voor zijn vrienden. Jan heeft veel liefde gegeven voor zijn 
vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en alle mensen om hem 
heen. De laatste jaren hebben zijn kinderen ook iets terug 
kunnen doen voor hem. Moge wij zijn en hun voorbeeld 
volgen zoals God dat ons meegeeft: Dit is mijn gebod, dat 
gij elkaar liefhebt.

diaken Gert Jan van der Wal 

UITNODIGING VAN DE BEZOEKERSGROEP  

Zoals elk jaar zal op Goede Vrijdag een 
Kruiswegviering zijn, waarin ook dit jaar pastoor Bart 
Putter samen met Tilly Boddaert stil zullen staan bij 
de weg die Jezus ging en het lijden dat Hij daardoor 
op zich nam. 
Daarna de kruisverering, waarbij u in een moment 
van stilte eventueel een door u meegebracht 
bloemetje aan de voet van het kruis kunt neerleggen. 
Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar bij 
koffie/ thee met lekkers en ook de traditionele 
paasattentie van de bezoekersgroep zal niet 
ontbreken. In het licht van Pasen wensen we elkaar 
een Zalig Paasfeest toe! 

U bent van harte welkom op 
VRIJDAG 10 APRIL OM 10.00 UUR.

Zo nodig halen wij u op en brengen u weer thuis, als 
u dit uiterlijk 5 april laat weten aan Hennie Schoo, 
tel: 023-5713430. Mocht u niet kunnen komen, 
maar wilt u wel graag ter gelegenheid van Pasen de 
communie thuis ontvangen, neem dan contact op 
met Tilly Boddaert, tel: 023-5717773.



Gezamenlijk nieuws uit  
Aerdenhout en 
Zandvoort 
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SAM’S KLEDINGACTIE

Op 17 en 18 april vindt weer de 
halfjaarlijkse kledinginzameling 
van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. 
Een deel van de opbrengst 

van de ingezamelde kleding wordt 
verkocht en dit geld wordt besteed aan 
ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen 
in Nood, zoals voor Ethiopië, waar ca. 
5.000 mensen voorzien worden van schoon 
drinkwater en sanitair. Bijna een kwart van de 
wereldbevolking leeft in armoede. Zij zijn het 
meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog 
en geweld. Daarom zet Cordaid zich al meer 
dan 100 jaar voor deze mensen in. Helpt u 
weer mee door uw kasten door te lopen op 
goede, nog draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel? Graag in gesloten plastic 
zakken inleveren.
De inzameling vindt plaats: 
* St. Agathakerk, Grote Krocht: 
vrijdag 17 april 19.00-20.00 uur en
zaterdag 18 april 10.00-12.00 uur 
* Hal Huis in ’t Kostverloren, Burg. Nawijnlaan: 
vrijdag 17 april 18.00 uur

* Antoniuskerk, Sparrenlaan: 
zaterdag 18 april 11.00-12.00 uur

VERKOOP FAIRTRADE-ARTIKELEN 
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere 
plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van 
hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade 
is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland 
is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk. 
Fairtrade-artikelen, o.a. koffie, suiker, honing, jam, chocola en natuurlijk 
paasartikelen zullen in de Vastentijd na afloop van de vieringen 
verkocht worden in Aerdenhout op 5 april en in Zandvoort op 8 en 22 
maart, 5 en 12 april.

DAUWTRAPPEN MET HEMELVAART  
Evenals voorgaande jaren trekken we er gezamenlijk op uit op 21 mei 
a.s. We verzamelen om 06.30 uur bij de Waterleiding Duinen waar 
we onder begeleiding van een boswachter een mooie wandeltocht 
door de duinen gaan maken. We sluiten af met een heerlijk ontbijt, 
gemaakt door leden van de Evenementencommissie. Aansluitend 
vindt om 10.00 uur de viering plaats. De uiterste aanmelddatum is 
zondag 17 mei. Inschrijfformulieren liggen in mei achter in beide kerken. 
De kosten zijn € 4,- p.p., excl. de entreekosten voor de Waterleiding 
Duinen (€ 1,50). 
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Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof in

God kan delen

... daarom 
geef ik voor 
mijn kerk      

Geef 
voor 
je kerk



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem

Deurcollecte toen 
Eind november was er een deurcollecte 
in onze kerk voor het jeugdwerk. Dat her-
innerde me aan een vondst op de zolder 
van het Josephhuis, maanden geleden.
Bij de Monumentendagen in september 
verkochten we allerlei spulletjes die 
daar waren gevonden. We vonden ook 
oude stempels. Ongetwijfeld zijn ze ooit 
gebruikt voor een inzameling voor het 
jeugdwerk, maar geen idee wanneer.   
Het bovenste stempel is het oudst en dat 
levert de vraag op waarom het rendement 
zo enorm is gedaald. Althans volgens het 
stempel...

Dolf Böing
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WIST U DIT OVER  
DE SINT JOSEPHKERK? 

De kerk is vanaf het begin (1843) 
het onderkomen van het beeld 
van Maria van Haarlem. Dit 
beeld is meegekomen vanaf het 
Begijnhof. Het werd gewijd op 2 
juni 1505 en kreeg een plaats in de 
kerk van het Begijnhof, de huidige 
‘Waalse kerk’. Vandaar verhuisde 
het vanwege de reformatie naar 
een door de Begijnen ingericht 
‘huiskapelletje’ en vervolgens naar 
de Beggakapel en uiteindelijk naar 
de laat 17e eeuwse schuilkerk aan 
het Goudsmidspleintje.

In 1843 kwam het naar de nieuwe Josephkerk. De devotie tot Maria 
van Haarlem wisselde en was natuurlijk afhankelijk van al dan niet 
roerige tijden en de tijdgeest.
In 2005 werd bij gelegenheid van het 500-jarig jubileum een grote 
processie door de stad gehouden. Daarbij ‘bezocht’ Maria het 
Bisschoppelijk Paleis aan de Nieuwe Gracht, het Stadhuis en werd 
ze binnengebracht in de oude Bavo en haar oudste onderkomen, 
de Waalse Kerk. De Waalse Kerk heeft overigens een kleine replica 
van het beeld om aan de oorsprong van Maria van Haarlem te 
worden herinnerd.
De inwijding van het beeld wordt ook nu nog jaarlijks in de Joseph 
herdacht met een korte processie over het Begijnhof. 
De devotie tot Maria van Haarlem, in haar eigen Mariakapel aan 
de aloude Klopperspoort, leeft onverminderd voort. De kapel 
is weliswaar maar beperkt toegankelijk, maar zodra ze open is 
branden de kaarsen...... 

Dolf Böing
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PERSONALIA

GEDOOPT

Doopviering van Tobias Clovis Charbel El-Hage
geboren op 11 november 2019 - gedoopt op 22 december 
2019
Op de vierde zondag van de Advent, als de Kerk klaar 
is om het geboortefeest van onze Heer te vieren en de 
kerststal wacht op het plaatsen van het Jezuskind in de 
kribbe, hebben we in een feestelijke plechtigheid het 
heilig Doopsel mogen toedienen aan de kleine Toby, 
zoon van Robin & Esther El-Hage-Verbeek. Heel veel 
familieleden, vrienden, bekenden en collega’s waren 
gekomen om de viering mee te beleven. Met zoveel talent 
onder de aanwezigen werd er bovendien extra gezongen 
en gemusiceerd. In alle rust liet de kleine dopeling alles 
over zich heen komen; hij was al diverse keren eerder in 
de kerk geweest. Indrukwekkend en tegelijk spontaan zijn 
de teksten van de (klassieke) liturgie, waarbij een kindje 
van mensen bevrijd wordt van de macht van satan en de 
erfzonde en het nieuw leven krijgt als kind van God en lid 
van de heilige Kerk. Tot slot werd hij ook nog even in de 
kerststal neergelegd. We wensen hem toe, dat hij in liefde 
en geloof mag opgroeien en feliciteren nogmaals zijn fiere 
ouders en de familieleden van harte. 

OVERLEDEN

Frederikus Antonius Rooseboom de Vries
geboren op 10 januari 1932 - overleden op 30 januari 
2020
uitvaart op 7 februari 2020, waarna de crematie te 
Westerveld
Hij was opgegroeid aan de Nieuwe Gracht; het was daar-
om een voor de hand liggende keuze dat het echtpaar, 
na de sluiting van de Petrus en Pauluskerk, de weg vond 
naar de Sint Joseph. Lange tijd zijn ze daar samen heen 
gekomen, waarbij het altijd zeer gewaardeerd werd dat 
de auto op het kerkplein geparkeerd mocht worden. De 
laatste weken zijn heel hectisch verlopen, waarbij man en 
vrouw beiden met herhaalde ziekenhuisopnamen te ma-
ken hebben gehad. In het bijzijn van enkele familieleden is 
hij in alle rust opgegaan naar het geheim van het Eeuwig 
leven bij God. In dat vertrouwen is voor hem de liturgie 
van de kerkelijke uitvaart gevierd. We bidden hem toe dat 
hij nu in het Vaderhuis mag zijn en dat zijn vrouw, (schoon)
kinderen en familieleden kracht mogen ontvangen bij het 
dragen van het verlies en het gemis.

Correctie 
In het vorige nummer schreef Dolf Boïng over het 
orgel van de Josephkerk en de virtuoze organiste 
Gemma Coebergh. Helaas is bij onze verwerking van 
het artikel een fout gemaakt. In de tekst staat dat 
mevrouw Coebergh in 1998 is vertrokken. Dat moet zijn 
2018. Onze excuses aan de schrijver en aan mevrouw 
Coebergh. (redactie Joseph)



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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NIEUWS OVER DE TOEKOMST

TRIDIUM NAAR BANNEUX NOTRE DAME
Vijf jaar terug, op 28 augustus 2015, ben ik op aanraden van 
kapelaan Nico Kerssens voor het eerst naar Banneux geweest met 
Rolf en Mario. Ik heb het toen als heel mooi ervaren.
In 2016 gingen we met z’n vijven mee en jawel in augustus 2019 
waren we met 17 personen uit onze parochie, GEWELDIG. Dit jaar 
gaan we weer 2x naar Banneux, in mei en augustus.
Het eerste tridium is van 22 t/m 26 mei en met deze reis gaat ook 
diaken Gert-Jan van de Wal mee. Die wilde naar aanleiding van 
onze verhalen dit wel een keer mee maken. Wie weet wordt hij er 
ook mee besmet en gaat hij vaker mee. Het tweede tridium is van 28 
augustus t/m 1 september. Dan beginnen we, als kapelaan Nico mee 
gaat, en dat zal wel, met zijn verjaardag. 
Het is niet alleen maar bidden en naar de kerk gaan! Er is veel vrije 
tijd om gezellig met elkaar te praten, te wandelen of een spelletje 
te doen en de afgelopen twee jaar hebben we op de gezellige 
zondag- of maandagavond een pub-quiz gedaan.
Als u denkt: dit wil ik wel een keer meemaken, geef u dan op bij  
Eva Onderwater, tel: 0297-222208 of  
e-mail: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
Wie weet tot ziens op weg naar Banneux !

Frederika Brondsema

MOV-GROEP
De opbrengst van de Adventsactie voor 
El Salvador was € 1.083,22. Hartelijk 
dank daarvoor.

Soepmaaltijden: In de Vastentijd 
organiseren we twee soepmaaltijden, 
t.w. 12 maart en 2 april.
Tijdens de maaltijden wordt 
gecollecteerd voor het Vastenproject 
#Werken aan je toekomst# (Zambia). 
 
PS Zijn er nog jonge ouders die ook 
soep willen koken? Geef je op voor 1 
maart bij het parochiecentrum. 

Namens de werkgroep, Bep Stricker

Nog altijd wacht het parochiebestuur op een besluit van de gemeente Haarlem over de 
monumentale status van het kerkgebouw. Pas wanneer daarover duidelijkheid komt zullen 
mogelijkheden kunnen worden onderzocht. Dit betekent dat we inmiddels verwachten dat 
we zeker tot het einde van het jaar nog in ons vertrouwde kerkgebouw zullen kunnen vieren. 
Ondertussen wordt verder uitgekeken naar een mogelijke alternatieve ruimte voor als die nodig 
zal zijn, omdat zoals al vaker gecommuniceerd, de parochiegemeenschap ook na sluiting van 
het kerkgebouw bij elkaar moet kunnen blijven komen. Dit betekent dat we nog enige tijd in 
onzekerheid zullen zijn, maar anderzijds betekent het ook dat we langer in onze mooie kerk 
kunnen blijven vieren.

Het parochiebestuur
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JEUGDKOOR
Bij ons jeugdkoor kunnen wij nog altijd 
enthousiaste zangers en zangeressen 
plaatsen vanaf 8 jaar. Ook als je niet in 
onze parochie woont kun je natuurlijk 
meedoen. We repeteren elke dinsdag van 
18.45 tot 19.30 uur in de woonkamer van ons 
parochiecentrum, Prof. Eijkmanlaan 48 te 
Haarlem. Wij zingen elke derde zondag van 
de maand in de Moeder van de Verlosserkerk 
in de gezinsviering. Kom eens luisteren!
Tijdens schoolvakanties is er geen repetitie. 
Deelname is gratis.
Voor vragen kun je bellen naar Yvonne Bras, 
tel: 06-47472327 en bij haar kun je je ook 
opgeven.

KINDERNEVENDIENST
Helaas, door de terugloop van kinderen in 
de kerk kunnen we geen kindernevendienst 
meer aanbieden. Mirthe heeft vele malen 
de teksten voorbereid en vele malen voor 
niets. Daarom gaan we hiermee stoppen. 
Als alternatief hebben we bedacht, dat we 
achter in de kerk een tafel plaatsen, waarop 
iedere zondag kleurplaten komen te liggen, 
zodat u met uw kinderen aan die tafel kunt 
gaan zitten tijdens de preek. U kunt dan 
zelf de verkondiging horen, terwijl uw kind 
een tekening inkleurt. We zullen kleurplaten 
maken over het leven van Jezus en proberen 
het thema van de zondag te volgen. Dat zal 
niet altijd lukken, maar we doen ons best.
Hopelijk kunt u het hiermee eens zijn. Zo niet, 
dan horen we graag van u. Nieuwe ideeën zijn 
altijd welkom.

Ria

DIACONIE
TERUGBLIK KERSTACTIE
Met de door u ingebrachte producten en een gift van 
ons fonds heeft u een feestelijk tintje gegeven aan 
de kerstviering van heel wat mensen. We hebben 21 
kerstpakketten en 85 kerstattenties kunnen verspreiden 
onder zo’n 144 mensen, waaronder 28 kinderen. De totale 
kosten voor dit jaar waren € 3.308,-.
Ik kan aan u doorgeven, dat overal blij verrast en soms 
ontroerd gereageerd werd toen werd aangebeld en een 
pakketje met een mooie kerstkaart overhandigd werd. Het 
is fijn dat we als geloofsgemeenschap nog steeds laten 
zien dat we elkaar niet uit het oog verliezen en betrokken 
blijven op elkaar.
Aan iedereen die dit jaar op welke wijze dan ook heeft 
meegewerkt, heel hartelijk dank namens de ontvangers!

ZOMERACTIE EN ARTISKAARTEN:  
SPAART U WEER MEE?
Onderdeel van de Zomeractie van de parochie is de 
Artisactie van de Dekamarkt. Vanaf 26 januari tot en met 
7 maart krijgt u bij de supermarkt een Artiszegel bij elke 
€ 25,- aan boodschappen en bij wekelijks wisselende 
producten. Voor een volle spaarkaart met vijftien zegels is 
een gratis toegangskaart te verkrijgen voor Artis.  
De diaconie vraagt u deze zegels te sparen, zodat 
deze zomer weer een aantal gezinnen met een smalle 
beurs een uitje naar de Amsterdamse dierentuin kan 
ondernemen. Behalve de volle kaarten zijn ook de losse 
zegels meer dan welkom! 
Uiteraard wordt u ook als parochiaan uit andere parochies 
van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze actie: onze 
adresgegevens staan achterin dit Parochieblad.

Jacqueline Splinter
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OVERLEDEN

De heer Petrus Gerardus Brouwer  
*10-08-1931    † 27-11-2019 
Onder grote belangstelling is in de gebedsdienst op 
dinsdag 3 december afscheid genomen van Piet Brouwer.
Uit psalm 23 hebben we gelezen: 
Zelfs als ik moet gaan
door een kloof van diepe duisternis,
hoef ik geen kwaad te vrezen
Gìj staat immers mij bij!
Uw stok en uw staf,
die zijn het die mij vertroosten.

Piet heeft de laatste jaren veel ziekteperioden gekend. 
Veel tegenslagen op het gebied van zijn gezondheid. En 
dan wordt het leven ongemakkelijk. Gelukkig hebben 
zijn vrouw Riet en de kinderen hem altijd bijgestaan. En 
wellicht heeft zijn geloof hem vertroosting geboden, want 
Hij staat altijd bij je. Hij zal het niet uitgesproken hebben, 
want het was geen man van veel woorden, maar de 
inspiratie zal er geweest zijn.
Hij was een hulpvaardige man, die veel deed voor zijn 
gezin en die ook veel werkzaamheden verrichtte voor 
onze kerkgemeenschap. De Kwadrant nieten, stoelen en 
tafels sjouwen, kandelaars poetsen en werken aan het 
groen op het kerkplein en in de tuin.
Het evangelie van Mattheus gaat over de zaligsprekingen, 
de manier waarop je in het leven staat, hoe je het 
leven vorm geeft. Piet was een gesloten man, maar kon 
genieten van de eenvoudige dingen in het leven. Hij was 
rechtvaardig, barmhartig en een man die in vrede leefde 
met zijn gezin en familie. Dat hij mag terugkeren in het 
huis van de levende, tot in lengte van dagen. Wij wensen 
de familie Gods kracht toe om dit verlies te dragen.

diaken Gert Jan van der Wal 

Mevrouw Maria Wilhelmina Helena Debets  
*04-11-1930    † 18-12-2019
Op maandag 23 december hebben we afscheid genomen 
van mevr. Miep Debets. Wij zijn bedroefd, maar dankbaar 
dat een verder lijden haar bespaard is gebleven. Zij is op 
89-jarige leeftijd op woensdag 18 december overleden in 
het Reinaldahuis. 
Na haar huwelijk met Wim van de Moosdijk is het 
echtpaar verhuisd van Kerkrade naar Haarlem. Voor 
haar betekende dat een cultuurschok. Ze heeft altijd 
heimwee gehad naar het knusse Kerkrade. Op bezoek 
bij haar in het Reinaldahuis wees ze altijd naar de foto 
van haar geboortehuis, waar zij op de stoep voor de 
deur zat en vertelde verhalen over de mijnen en de 
familiegeschiedenis. Ter herinnering aan Limburg is aan 
het eind van de viering het Limburgs volkslied ten gehore 
gebracht.
Miep heeft zich ingezet voor onze parochiegemeenschap. 
Ze maakte deel uit van het parochiecentrum en was lid 
van het koor Con Amore. We zijn haar daar heel dankbaar 
voor. 
Miep was een gelovige vrouw. Opgevoed in een 
traditioneel katholiek Limburgs gezin.
Het geloof komt tot uiting in het evangelie volgens 
Johannes. Jezus zegt: Gij weet waar Ik heenga en de 
weg daarheen is u bekend. Miep had ook vragen: Ben 
ik een goed mens geweest. Kom ik wel in de hemel? 
Zoals Thomas zich afvraagt: Hoe moeten wij de weg 
dan kennen? Jezus’ antwoord luidt: Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij 
door Mij. 
Moge wij op God vertrouwen, dat Maria Wilhelmina 
Helena Debets opgenomen mag worden in het huis van 
de Vader, want in Zijn huis is plaats voor velen.

diaken Gert Jan van der Wal

PERSONALIA
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Kerkgelegenheden
Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, 023-5330528 
Kapel 'De Bron' in Schalkweide, 
Fl. v. Adrichemlaan 15, 023-8922900 

Stichting Sint Jacob 
Verzorgingshuis Schalkweide, 
Floris van Adrichemlaan 15 
Elke zaterdag 18.30 uur. 
Verpleeghuis Meerhoeve, 
Spijkerboorweg 500 
Elke 1e en 3e zaterdag 11.00 uur.

Kennemerhart 
Verzorgingshuis De Molenburg, 
Groningenlaan 12 
Elke woensdag in de even weken 10.30 uur.

Verspreiding kerkblad 
Europawijk: G.J.M. Versteeg, 
Engelandlaan 187, 023-5333696 
Boerhaavewijk: F. Brondsema, 
Roordastraat 130, 023-5362695, coördinator
Molenwijk: Y. Bras-Rienstra, 
Mathijsenstraat 36, 023-5400812 
Meerwijk: G. van Baekel, 
H. Dunantstraat 31, 023-5334343

OVERLIJDEN DE HEER JAN BOS
Hoewel het niet de gewoonte is om alle namen van de overledenen 
apart te vermelden, maak ik toch een uitzondering voor  
Johannes Franciscus -JAN- Bos.
Op 29 januari jl. is hij, na verval van krachten, tot verdriet van zijn gezin 
overleden, nadat hij enkele weken daarvoor nog zijn 90e verjaardag 
had gevierd.
Jan was een man van het 1e uur van de parochie Schalkwijk. Als 
voorzitter van de Bouwcommissie van de Moeder van de Verlosserkerk 
heeft hij in de zestiger jaren talloze uren aan de bouw van onze kerk 
gewijd en bleef hierna zijn krachten inzetten in de beheercommissie 
van onze kerk.
Hoewel hij al jaren geleden dicht bij de hemelpoort was kreeg hij 
nieuwe levenskracht, tot vreugde van zijn vrouw en (klein)kinderen en 
genoot hij van die extra tijd. ‘Petrus wil me nog niet binnenlaten, ik heb 

hier eerst nog één en ander te doen’, zei hij steeds op 
de vraag naar zijn gezondheid. 

Hij was ook een vurige Maria-vereerder, bad 
dagelijks de rozenkrans en had daarbij 
aandacht voor ieder die wel een gebed kon 
gebruiken. Een man van groot vertrouwen en 
een vast geloof, zo kennen velen Jan Bos. Op 
dinsdag 4 februari hebben we hem in grote 

dank toevertrouwd aan de Eeuwige; we hopen 
dat hij nu mag leven voorgoed.

 
Toos Knijff 



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem

36 - Parochieblad -

De eretekenen van een basiliek zijn ter sprake gekomen in het bericht 
over de veiling van jongstleden november. Weet u waar die attributen 
voor staan? Wat is hun betekenis en waarom worden deze eretekenen 
verleend? Naar aanleiding van het 120-jarig bestaan van de kathedraal 
heeft Philip Weijers hierover een uitleg geschreven in het restauratietijd-
schrift ‘Bavo in de steigers’. Een samenvatting:  

Het woord ‘basiliek’ is afkomstig van het Griekse woord ‘basilikè’, dat 
koninklijk betekent. In de architectuurhistorie duidt de term ‘basiliek’ 
op een kerktype met een schip en één of meerdere zijbeuken. Echter 
de term ‘basiliek’ kan ook in kerkelijke of liturgische zin worden 
gebruikt, ongeacht de bouwvorm. De eretitel wordt vaak verleend bij 
gelegenheid van een jubileum of een andere belangrijke gebeurtenis 
en geschiedt per pauselijke breve, na goedkeuring door de Congregatie 
voor de Eredienst. Die eretitel wordt verstrekt door de paus op basis 
van religieuze en spirituele meerwaarde van de kerk. De Haarlemse 
kathedraal werd in 1948, precies 50 jaar na de inwijding, verheven tot 
basiliek.

DE ERETEKENEN 
VAN EEN BASILIEK

De uiterlijke tekenen voor een basiliek 
bestaan uit een tintinnabulum en een cono-
peum. Bij processies werd de geestelijkheid 
voorafgegaan door eerst het tintinnabulum 
en dan het conopeum. Dit gebruik gaat 
terug tot de veertiende eeuw wanneer de 
paus, als hij te Rome uitging, door beide 
symbolen vooraf werd gegaan. Het is een 
rijk geornamenteerde staf waar een zilveren 
belletje inhangt waarmee de komst van de 
processie wordt aangekondigd. Bovenin is 
de afbeelding van de patroonheilige van de 
kerk aangebracht. Omdat het tintinnabulum 
als eerste attribuut in een processie wordt 
gedragen, staat deze heraldisch rechts 
(dexter; voor de beschouwer is dat links) 
van het hoogaltaar van de basiliek, immers 
heraldisch rechts wordt in de heraldiek als 
de belangrijkste plaats gezien. Aan de an-
dere zijde, heraldisch links (sinister; voor de 
beschouwer rechts) staat het conopeum, de 
umbrellino, een goud-geel en rood gebaand 
tentachtig scherm met volants (vrij hangende, 
dikwijls geschulpte textielflappen). Ofschoon 
het scherm eenvoudig is, zijn de volants rijk 
versierd met heraldisch borduurwerk. Ook dit 
scherm wordt meegevoerd in de processie. 
Aan de buitenzijde van de kerk is de waar-
digheid eveneens te herkennen; boven de 
hoofdingang van de kathedraal is het wapen 
van de basiliek afgebeeld.
Het wapen van een basiliek wordt ter plaatse 

aangevraagd door het kerkbestuur met een 
verzoek aan de Koning(in). Na advies van 
de Hoge Raad van Adel en contra-gesig-
neerd door de minister van Binnenlandse 
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TERUGBLIK
Doel van de Kerkenveiling 
2019 behaald
De hilariteit was groot toen pastoor Bart Putter ten tonele 
verscheen, gekleed in lederen motorjack en zijn eigen ingebrachte 
kavelnr. 86 met passie inleidde: een rijtoer voor twee personen 
achterop de motor bij hem en kapelaan Nars Beemster in het 
voorjaar wanneer na de zondagse viering de jaarlijkse inzegening 
van de motoren plaats vindt aan het begin van het nieuwe 
motorseizoen. Er werd enthousiast geboden door de aanwezigen.
Naast algemenere kavels was er nog een hele bijzondere: het kavel 
met nummer 132 ‘rondje om de kerk’, ingediend door kapelaan 
Johannes. U leest er meer over in een afzonderlijk stukje.
Na een geslaagde en gezellige avond op 29 november jl. heeft de 
kerkenveiling het mooie bedrag van ruim € 6.000,- opgeleverd. Het 
doel van de veiling was de restauratie van de eretekenen van een 
basiliek: het Tintinnabulum en het Conopeum; oneerbiedig gezegd: 
‘het schellekoord en het parapluutje’, die resp. links en rechts van 
het bisschoppelijk altaar op het hoogkoor staan. De restauratie is 
intussen klaar en de attributen zijn inmiddels weer teruggeplaatst.
Alle bezoekers en kopers van de veiling van 2019 heel hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage aan een leuke avond! Als u benieuwd 
bent naar deze veiling, weet u dan van harte welkom: of u koopt 
of niet. U kunt uw aankoop wél indienen bij de belasting als gift. 
Dus naast een hoop gezelligheid heeft u ook nog een voordeeltje! 
De datum voor de veiling in het komend najaar is nog niet bekend. 
Meer hierover in het volgende nummer van dit blad

MOTORZEGENING

Na de viering op 29 maart zal evenals 
voorgaande jaren de motorzegening 
plaatsvinden van motoren van 
de Coastriders, chapter Alkmaar. 
Uiteraard mag u zich daarbij 
aansluiten wanneer u een motor 
heeft, maar u mag natuurlijk ook gewoon als toeschouwer nog even 
blijven kijken.
Bij goed weer zullen de pastoor en kapelaan Nars meerijden 
met achterop Sanne Nieuwenhuijsen en Michelle Mallinger, de 
twee waaghalzen die op deze motorrit hebben geboden bij de 
kerkenveiling voor onze kathedraal eind november!
(foto: haarlemupdates.nl)

Zaken wordt het Koninklijk Besluit door de 
Koning(in) getekend. Daarna wordt het wa-
pen geregistreerd in het register dat de Hoge 
Raad van Adel beheert. Een wapendiploma 
wordt door de Raad vervaardigd, onderte-
kend door de voorzitter en verstrekt aan het 
kerkbestuur.
Per Koninklijk Besluit nr. 164 van 23 augustus 
1955 werd de St.-Bavo Kathedraal te Haarlem 
het wapen verleend. Dit wapen heeft in het 
schildhoofd het tintinnabulum en het cono-
peum gekruist op een gekleurd veld. In de 
voorgrond is de ‘mitra preciosa’, de mijter met 
edelstenen afgebeeld. Onder het schildhoofd 
bevindt zich heraldisch rechts een valk, het 
symbool van de heilige St. Bavo. Een nieuw 
element voor onze kathedraal was dat het 
bisdomswapen naast de valk geïntroduceerd 
werd. Het wapen van de bisdomstad Haarlem 
werd, tegen het gebruik in, niet toegepast. 
Het wapen is onderaan voorzien van het de-
vies: ’Sicut Sponsa Ornata’, vertaald ‘Getooid 
als een Bruid’; de ‘nieuwe Sint-Bavo’ een 
bruid die getooid is voor de bruidegom 
Christus.
Het wapen is als volgt omschreven: 
Schildhoofd: in keel (heraldische benaming 
voor de kleur rood) een zilveren bisschops-
mijter omboord en gesierd van goud (heraldi-
sche benaming voor de kleur geel), bezet met 
edelstenen, voorzien van twee afhangende 
slippen van zilver met gouden franje, ge-
plaatst boven een schuin gekruist conopeum 
van goud, waarvan het scherm is gebaand 
van goud en keel met volants van hetzelfde, 
gevoerd van goud, en een tintinnabulum van 
goud met een klokje van zilver. In de deel-
vlakken onder het schildhoofd: heraldisch 
rechts: in zilver een omziende valk van sabel; 
heraldisch links: in zilver een kruis van keel.

Bronvermelding: 
St. Bavo, Godsdienstig weekblad van het 
bisdom Haarlem, feestnummer van 2 mei 
1898
Heraldiek van de basiliek, Anders Daae. 
Eelde, 2000; met dank aan Richard Everard
Foto’s: Philip Weijers
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Wat is ‘een rondje om de kerk’? Voor de personen die er tijdens de veilingavond niet bij waren volgt 
hier een kleine uitleg. U kunt het ‘rondje’ ook zien als een sponsorloop: kapelaan Johannes holt, 
jogt zo u wilt, 20 rondjes om de kathedraal. Na 10 rondjes volgt de bonus: hij gaat een toren naar 
boven en weer naar beneden en vervolgt dan de loop weer met 10 ronden om vervolgens weer de 
bonus te doen.

Het geld dat deze loop oplevert, is bestemd 
voor het onderhoud van de kathedraal. De 
kapelaan gaat op zondag 17 mei a.s. na de H. 
Mis zijn rondje(s) lopen. Wij verwachten rond 
12.00 uur een aanvang te kunnen maken. Op 
zijn verzoek heeft het doel (de stenen) er een 
doel bijgekregen: het jeugdwerk (‘levende’ 
stenen). U weet dat er flink aan de weg wordt 
getimmerd met catecheseprojecten voor de 
jeugd, jongvolwassenen, gezinnen en met 
cursussen.
U kunt deze sportieve onderneming én de 
twee doelen sponsoren. Er zijn halve en hele 
ronden financieel te steunen. Meer ronden 
mag natuurlijk ook. Een halve ronde kost 
€ 12,50 en een hele ronde kost € 25,-. U mag 
ook één of meerdere ronden mee hollen. Het 
bedrag dat u daar per ronde voor over heeft 
mag u zelf bepalen, maar dient tenminste 
€ 25,- per ronde te zijn. De bonus van de 
toren op en af wordt u gratis aangeboden 
door de kapelaan. De opbrengst van dit 

project wordt uiteindelijk verdeeld in 50% 
voor het onderhoud van de kathedraal en 
50% voor het jeugdwerk.
Denkt u nu: ik zou ook die loop willen 
sponsoren of misschien heeft u de 
onbedwingbare drang om mee te hollen? 
(één kandidaat is tijdens de veiling 
al genoteerd), stuur dan een e-mail 
naar veiling@rkbavo.nl, o.v.v. uw naam, 
telefoonnummer en het aantal rondjes dat u 
bereid bent te sponsoren of voor welk bedrag 
u mee wilt hollen. Voor meer informatie of 
voor telefonische aanmelding, neem contact 
op met Maarten Kools, tel: 06-426 10277 
of Bibiana Massaro, tel: 06-14536685. Na 
uw opgave ontvangt u een rekening met 
de omschrijving ‘gift’, zodat u deze kunt 
aftrekken van de belasting. U steunt tenslotte 
een goed doel. Wij rekenen op uw steun 
om dit project een financieel succes te laten 
worden én om de kapelaan en eventuele 
deelnemers aan te moedigen.

RONDJE OM DE KATHEDRAAL  
MET DE KAPELAAN

KATHEDRAAL IN 
BLOEI, 17 T/M 25 APRIL 

Bloemsierkunst in 
de KoepelKathedraal 
Haarlem
Zie activiteitenpagina's
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PALMPASEN IN DE BAVO

Ook dit jaar zullen de kinderen tijdens de 
Palmpasenviering hun palmpasenstok 
kunnen versieren in de Bavo. We 
verzamelen achterin de kerk met de kale 
stokken en tijdens de viering versieren 
we deze en lezen we het verhaal van 
Palmpasen. Aan het eind van de viering 
komen we met onze mooie stokken rond 
het altaar staan voor een zegen.
Kosten voor deelname zijn € 5,- en 
opgave liefste vooraf via e-mail:  
mariekebaijer@hotmail.com . Meer 
informatie volgt via website en facebook. 

ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN 

Op zaterdag 2 mei begint de 47ste serie Zaterdagmiddagconcerten 
rond het Willibrordusorgel dat internationale bekendheid geniet. 
Vanaf dit jaar zullen de concerten een uur later beginnen dan 
voorheen, dus om 16.00 uur. Alleen het concert van 20 juni is, 
vanwege de Bavodag, verschoven naar de avond en begint om 
20.15 uur.
Tot en met zaterdag 26 september kunt u wekelijks een concert 
bijwonen dat ongeveer één uur duurt, in totaal zijn dat 22 
concerten. Van juli t/m begin september is de Internationale 
Orgelzomer en komt bijna elke week een organist uit het 
buitenland spelen.
We mogen niet alleen trots zijn op ons Willibrordusorgel, maar 
ook op de concertserie. Het is de grootste particuliere jaarlijkse 
orgelserie die in ons land plaatsvindt en het is zeker de moeite 
waard om een keer te komen luisteren.
De toegang tot de concerten is gratis, maar we hopen dat de 
bezoekers na afloop blijk geven van hun waardering door een 
vrijwillige gave naar draagkracht, zodat de kosten kunnen worden 
gedekt.
Dit jaar wordt speciale aandacht besteed aan Louis Vierne (1870-
1937), de blinde organist van de Notre-Dame in Parijs, en aan 
zijn collega Charles Tournemire (1870-1939) van de Ste. Clotilde 
in dezelfde stad. Beiden schreven prachtige en indrukwekkende 
muziek voor hun instrument, maar hun composities contrasteren 
erg van elkaar. Vierne schreef vooral impressionistisch getinte 
concertmuziek waaronder 6 Symfonieën en 24 Fantasiestukken 
met wereldse titels zoals Naïades (waternimfen), Fantômes 
(spoken), Sur le Rhin (op de Rijn). 
Daartegenover vormde voor Tournemire het Gregoriaans de 
grote inspiratiebron en hij schreef een cyclus van 52 afleveringen 
voor alle zondagen van het Kerkelijk Jaar met voor-, tussen- en 
naspelen. 
Daarnaast zal een enkel concert gewijd zijn aan het thema 'vrijheid'. 
Het programma van het concert van 9 mei met het vocaal 
ensemble EVA is gebaseerd op werken van Hendrik Andriessen en 
Albert de Klerk.

Achter in de kathedraal liggen flyers. Die kunt u ook downloaden 
op de websites rkhaarlem.nl of willibrordusorgel.nl, waar u tevens 
meer informatie vindt over de concerten. De concerten zijn ook te 
volgen op facebook.com/koepelkathedraal.

Ton van Eck, titulair-organist



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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STILTECENTRUM BESTAAT 30 JAAR IN APRIL: 

EEN JUBILEUM OM TE VIEREN
Hoe het begon: Een Stiltecentrum voor Haarlem! 1990-2020

Interview met twee wachters van het eerste uur, Mia en Leny

Het begon met een brief van Broeder Edmund, die een aantal mensen 
van de Groenmarktkerk - van het koor, de schoonmaak, de zusters die 
in de pastorie woonden -  benaderde, met het plan om iedere middag 
de kerk open te zetten. Daarvoor dacht hij 22 mensen nodig te hebben, 
dan was er iemand voor iedere middag in een maand. Vroeger was de 
Groenmarktkerk iedere werkdag van negen tot zes open, een gastvrij 
onthaal voor iedereen. Maar er was geen toezicht en teveel mensen 
kwamen binnen die alleen een ruimte zochten om drugs te gebruiken. 
Er werd besloten de kerk weer dicht te houden buiten de vieringen. 
Iets anders was nodig. Nu was het idee om voor een paar uur iedere 
dag de kerk weer open te stellen, met een ‘wachter’, maar verder 
geen activiteiten of muziek; een nieuw concept was geboren: het 
Stiltecentrum. Een stilteplek, niet alleen voor de eigen parochianen, 
maar voor alle Haarlemmers in een steeds drukker wordende stad.
Ik heb Leny v/d Eijkhoof en Mia Zwart gevraagd over hun ervaringen in 
de afgelopen 30 jaar; zij zijn vanaf het begin erbij betrokken.
Leny waardeert de stilte, ook voor zichzelf: ‘De grote stilte in de kerk, 
die stilte komt van boven.’ Mia vindt het fijner als andere mensen 
binnenkomen. Soms gaat ze met ze in gesprek, maar alleen als ze dat 
willen. Waarom waren ze begonnen dit te doen? ‘Broeder Edmund was 
bezielend: hij kon je pakken! Dit hoorde erbij’, ook al doet Mia het nu 
ook nog uit plichtsbesef.
Leny: ‘Ik zit er voor mijzelf – je komt tot rust.’ Maar je komt mooie 
verhalen tegen; ook verdrietige verhalen. Veel mensen willen vertellen 
over hun jeugdherinneringen aan de kerk.
Allebei vertellen ze dat het best eng was in de eerste jaren, toen 
een wachter ‘in z’n eentje’ in de kerk zat. Ze hadden veel last van 
verslaafden en verwarde mensen. Op een keer kwam een vrouw 
binnen die naar de piano liep en begon te spelen. Mia vertelde haar 
dat dat niet de bedoeling was; de vrouw werd boos en gooide een 
paar planten om. ‘Als je mensen in het portaal moest aanspreken, 
stond je soms te trillen van angst’, zegt  Leny. Er was een noodknop in 
een van de biechtstoelen.

Na een aantal jaren begon een samenwerking 
met Stem in de Stad. Vanaf toen waren 
de wachters altijd met z’n tweeën: een 
vanuit Stem in de Stad en een vanuit de 
Groenmarktkerk. Sindsdien werkt het prima 
en niemand voelt zich meer bang. Als een van 
de twee wachters niet komt, gaat de kerk niet 
open. Ja, het zijn natuurlijk af en toe vreemde 
vogels die binnen komen – die wel eens in 
slaap vallen op een van de banken. Maar 
de meeste mensen willen gewoon de stilte 
opzoeken, bidden, een kaarsje opsteken, in 
de aanwezigheid van God zijn. Ze kunnen een 
intentie in het boek opschrijven, dat wordt 
voorgelezen bij de viering op zondag. Zo 
blijven we verbonden met onze bezoekers. 
In de zomer zijn we ook op zaterdagmiddag 
een paar uur open en dat trekt dan meer 
toeristen dan bidders.
Wat is het bericht dat jullie willen doorgeven 
naar aanleiding van jullie ervaringen van het 
Stiltecentrum? ‘Deze kerk mag niet dicht. 
Hier kunnen de mensen niet zonder. Je ziet 
iemand met verdriet, die zijn verhaal kwijt wil.’
Of, zoals stond in het Haarlems Dagblad 
van 26 april 1990: ‘Iedereen is welkom in het 
kersverse Stiltecentrum. De oplossing van 
menig probleem begint met even tot rust 
komen.’
Ton Emmelkamp is de huidige coördinator. 
Hij houdt bij hoeveel mensen er komen: 
vele duizenden per jaar. Als u ook wachter 
wil worden, neem contact op met het 
secretariaat.
Het Stiltecentrum en de wachters worden in 
de maand april verder in het zonnetje gezet.
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ADOPTEER EEN MONUMENT
Naar aanleiding van het stukje in het Parochieblad vorig jaar ‘Adopteer een monument’ in 
Bloemendaal, wil ik jullie iets vertellen over hetzelfde onderwerp maar dan vanuit ‘onze’ 
scoutinggroep Dorus & Doortje Rijkers. Deze groep is ontstaan vanuit de Groenmarktkerk.

Het verhaal is 30 jaar geleden begonnen met 
Gé Nieuwenhuizen. (De oudere lezer onder 
ons zal hem ongetwijfeld nog kennen.) Gé 
was een veteraan uit Haarlem en tijdens een 
tentoonstelling over de oorlog in de refter 
van het stadhuis kwam hij politiecommissaris 
Endlich tegen en al pratend kwam het idee 
voor een nieuw Haarlems oorlogsmonument. 
Het moest een monument worden voor de 
Haarlemmers, die in krijgsdienst of bij de 
koopvaardij tijdens de oorlogsjaren hun leven 
gaven voor ons land.
Voor scoutinggroep Dorus & Doortje Rijkers 
was Gé Nieuwenhuizen een bekende, een 
markante man, die buiten zijn drukke werk 
als aannemer veel vrijwilligerswerk deed in 
onze Groenmarktkerk. Aangezien de scouting 
verbonden was aan de kerk en Gé een graag 
geziene gast was tijdens de klaverjasavonden 
in het clubgebouw van de scouting (hetgeen 
de clubkas een flinke boost gaf), kwam al snel 
het idee bij Gé om de scouting te betrekken 
bij het oorlogsmonument.
Toen de enorme, door hem zelf uitgezochte, 
gedenksteen uit de Ardennen met behulp van 
de Genie over een pontonbrug op z’n plaats 
was gezet en gereed was voor de eerste 
herdenking in Haarlem Oost (Reinaldapark), 
informeerde Gé bij de scouting of zij bereid 
waren om de kransen en bloemen te dragen. 
Maar Gé wilde dit niet zo maar doen. Hij 
vond dat hij de jeugd moest laten weten 
waaróm ze de bloemen en kransen naar de 

gedenksteen brachten.
Hij regelde een bus en een vrijwillige 
chauffeur en op 5 mei 1989 reed hij samen 
met een andere veteraan, dhr. Koops, met 
42 jongeren van onze scoutinggroep richting 
de Grebbeberg waar hij 49 jaar eerder, 
samen met dhr. Koops, ons land verdedigde 
om de vrijheid te behouden. Hij moest die 
jongeren vertellen en laten zien hoe erg 
een oorlog was. Vierhonderd militairen 
sneuvelden bij dit geweld, waaronder 48 
militairen uit Haarlem. De mobilisatie, de 
imposante erebegraafplaats, de zuidelijke 
linies, de vlucht, de kogelregen, het lopen 
voor je leven, de te werkstelling in Duitsland. 
Het hele verhaal werd aan de scoutingjeugd 
overgedragen. Tot slot werd deze bijzondere 
dag afgesloten op de plek waar vijf jaar later 
de vrijheid weer begon, Hotel de Wereld.
Deze verhalen werden overgebracht op een 
groep jongeren die oorlog gelukkig alleen 
van de televisie kende en de betekenis van 
vrijheid gemeengoed was. De terugreis naar 
Haarlem was er een van bezinning. Na deze 
dag zijn de kinderen van toen nu de ouders 
van de leden van onze vereniging. Nog vol 
respect denken zij terug aan deze bijzondere 
dag met deze markante man, waarin een 
oorlog even dichterbij kwam.
De wil van Gé Nieuwenhuizen om de jeugd 
te betrekken bij de herdenking op 4 mei 
leeft nog steeds binnen de scoutinggroep. 
Inmiddels hebben wij het monument mogen 
adopteren (dus niet alleen scholen kunnen 
dit doen!) en ieder jaar, op 4 mei, als ik de 
kinderen van nu bij het oorlogsmonument 
zie, dan is dat een moment van trots en een 
beetje kippenvel. 

Marjon Adamidis-van Geldorp
bestuurslid scoutingvereniging  

Dorus & Doortje Rijkers - Haarlem
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PERSONALIA
IN MEMORIAM

Lien Kenselaar
Van jongs af aan had Lien Kenselaar een groot 
rechtvaardigheidsgevoel. Dit, en haar doorzettingsvermogen, Lien was 
reumapatiënt, zou bepalend zijn voor haar verdere levensloop.
In de jaren 70 werd zij gescout door een pater Franciscaan en kwam 
in 1979 in het bestuur van de Groenmarktkerk terecht. Verder was Lien 
voorzitter van de pastoraatsgroep en later, toen de Franciscanen zich 
hadden teruggetrokken, lid van de liturgiegroep. Vanaf 1990 was Lien 
lekenvoorganger. In de jaren dat Lien voorging bleef ze trouw aan 
de Franciscaanse wortels van de Groenmarktkerk. Een kerk dicht bij 
de mensen, wars van theologische verstarring en rooms-katholieke 
bling. Zo creëerde zij, samen met andere vrijwilligers en een aantal 
toegewijde religieuzen, de sfeer die de Groenmarktkerk tot een thuis 
maakte. De laatste jaren woonde Lien op de Nieuwe Groenmarkt. 
Samen met anderen leidde ze de wekelijkse Adempauze en het 
maandelijkse Vredesgebed. Bovendien was ze ondersteunend lid van 
de PCI, de parochiële charitasinstelling. Lien was een geweldige, maar 
niet altijd gemakkelijke vrouw. Soms dominant en eigenzinnig, maar 
ook met humor, kracht en visie. Altijd was ze met hart en ziel betrokken 
bij de kerk en de mensen. 

Wilma v d Stelt

Ans de Jong
Een vrouw als Ans de Jong wilde ons twee dingen zeggen. Juist doordat 
ze iets over haar uitvaart op papier gezet had: Kijk alstublieft goed om 
je heen en zie hoe geweldig de schepping is; ook wij zijn mensen die 
met hart en ziel zouden moeten leven en God dankbaar zijn. Een God, 
die weet van ons heeft, waar we op kunnen bouwen en vertrouwen. 
Als we maar samen aan een touw trekken, dan kan ik, kan jij, kunnen 
wij alles aan, en weet je dat het je goed gaat. Dat God bij je is. Maar 
je moet er wel voor werken. En over de liefde: Liefde is niet iets van 
achterover leunen en afwachten. Liefde is actief werken aan jouw 
toekomst en daardoor ook voor de ander. Anders gezegd: Kijk maar 
om je heen en verwonder je, durf op God te bouwen en te vertrouwen. 
De liefde die Ans heeft laten zien aan jullie die hier zijn, en aan mij als 
je zo voor de anderen er wilt zijn, dan ben je een echte leerling van 
Jezus Christus. Door dit alles heeft Ans ons laten zien, dat wij allen in 
liefde de zorg hebben voor elkaar, voor de behoeftige, ja voor heel de 
schepping en we de wereld kunnen redden en vernieuwen. Zij bracht 
dat alles dagelijks in de praktijk, ook al vertelde ze soms over haar grote 
zorgen, maar ook over de bijzonder fijne dingen die haar overkomen 
waren. Met haar zo geliefde psalm 139 is dan ook alles gezegd. 

broeder Savio

CONCERT

Voor meer informatie over het 
Monteverdi-concert op 15 maart 
door projectkoor 023 en Concerto 
d’Amsterdam, zie de algemene 
concert-pagina.. 

TERUGBLIK: BIDWEEK

Tussen de vier en de twintig 
mensen per keer deden mee aan 
elk getijdegebed, drie keer per dag 
- 7.30, 12.30 en 19.30 uur - tijdens 
de Bidweek voor de Eenheid van de 
Christenen van 19 tot 26 januari jl.. We 
mochten mensen in gebed met ons 
verwelkomen uit andere katholieke 
en protestantse kerken. We hebben 
bijzondere feestdagen gevierd (de 
heilige Agnes, Bekering van de heilige 
apostel Paulus, H. Franciscus van 
Sales) en persoonlijke intenties met 
elkaar gedeeld. Dank aan iedereen die 
meedeed.

Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag 
viering m.m.v. Schola Cantorum en 
Projectkoor.
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Corrie Lubbers
Tijdens de uitvaart lazen we over de zus van Mozes, 
Mirjam, die samen met de andere vrouwen God een 
loflied zong; de bevrijding was haar deel. Iedereen op 
de Groenmarkt wist van Corrie over haar zorg voor de 
informatie van de Groenmarkt, door contactbladen en 
parochiebladen, bisdombladen, brieven en stencils: Corrie 
zorgde dat elke rondbrenger zijn of haar goede pakketje 
kreeg. Zo zal haar werk in het museum ook geweest zijn: 
de juiste dingen op de goede plek brengen en bewaken 
dat ze daar ook bleven. 
Mirjam danste, en Corrie verzorgde en luisterde, net als 
Maria, de zus van Martha. Corrie was iemand die goed kon 
luisteren. Aan haar tafel bij Vincentius, en later Schoterhof, 
was het altijd druk en zij bewaakte de plekken van haar 
tafelgenoten als het moest. 
Corrie was als gast hier, en zo liep ze over deze aarde. Ze 
was een vrouw die zich wel vertegenwoordigd wist door 
Maria, zoals we hoorden in het evangelie bij haar uitvaart. 
Als kleuter maakte ze de oorlog mee en zat ze op een 
meisjesschool. In de vijftiger jaren ging ze naar de MULO 
bij de zusters Franciscanessen in de Koningsstraat. Ze 
begon te werken bij de KLM-Schiphol en later ging ze 
werken bij Cores, kantoorboekhandel. Ze was: een Dame, 
zei iemand over haar; zij zag er altijd picobello uit. 
Toen Mirjam uitgezongen was, trokken ze verder naar Elim 
met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Een 
Hemel op aarde of een aardse hemel. Zo stel ik me voor 
zette Corrie daar haar luxe hemeltent aan het water, want 
daar is het goed rusten. Daar waakt God over haar …

broeder Savio

Nel Scheel
Nel schreef:
Een zachte blik, een blij gelaat, een vriendelijk woord, 
een goede raad
Al is ’t weinig wat je schenkt, gij geeft veel meer dan ge 
denkt.
Nel had haar teksten, haar gedachten waaruit ze leefde. 
Soms heel sterk, soms waren haar woorden ver weg. Ze 
was soms een vrouw waar lijden en verdriet aan vast 
hingen of soms ook waar ze sterk en moedig door het 
leven ging. Nel ging op zoek in haar leven naar de goede 
heelmeester die haar kon helpen met het leven. Want dat 
was zwaar, omdat ze telkens weer leed aan epilepsie. Ze 
vertelde over haar moeder die haar iedere week kwam 
opzoeken in Noordwijk. Hoe moeilijk ze het had met de 
zusters, maar ook soms hoe mooi het was in Hilversum bij 
de zusters van Sint-Monica in de Stad Gods. Hoe ze na de 
door haar beleefde verschrikkingen van Sancta Maria naar 
Zandvoort ging om in het Strandhotel te wonen en later 
kwam ze naar Haarlem, waar ze bij Paswerk aan het werk 
ging op de Cruquius. Niet gemakkelijk.
Maar ook was Nel een vrouw die bij nacht en ontij op 
zoek ging naar hulp, als ze weer eens zo diep in de put 
zat, dat ze dreigde ten onder te gaan. Ook verraste Nel 
ons met een leuk cadeau, zelfgemaakte pannenlappen 
als keukenhulpjes. Je kon haar ontmoeten in de kerk, bij 
het koperpoetsen op de donderdag. Tot voor een paar 
jaar. Toen raakte Nel zichzelf helemaal kwijt en wilde ze 
niemand van haar bekenden van de kerk meer zien. Nu is 
al het leed geleden, nu is het einddoel voor Nel bereikt. 
Ik wil nog met een typische bladvulling van Nel eindigen: 
Hier is de wijsheid ongeacht.
Hier geldt geen adel, staat noch pracht.
De Hemel heeft het kle’en verkoren.
Al wie door ootmoed wordt herboren: 
dié is van 't Hemelse geslacht!

broeder Savio
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Rijksmuseum, 

De kruisiging, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1507 - ca. 1510
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JAARGANG 2 NR. 2

parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 8 mei 2020.
voor Bloemendaal bij: mw. F.v.d. Berg, tel: 023-5762623, e-mail: fcmjkolster@gmail.com
voor Overveen bij: dhr. J.Struycken, e-mail: joris.struycken@quicknet.nl
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor dr. B.J. Putter 06-12833348 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Voor pastoraal gesprek: 
kapelaan B.C. Beemster 06-81105100 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan J.F.E.M. van Voorst tot Voorst 06-49384909 kapelaanjohannes@gmail.com
diaken G.J. van der Wal 06-43223690 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks  06-22962379 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo) p.s.weijers@hccnet.nl

Medewerkster geloofsopbouw:
Rowy van Dijk 06-45363857 rvandijk@rkhaarlem.nl  

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. C.A.G. Kroon, penningmeester 
mevr. C.M.M. van der Grinten 
dhr. J. van Heusden 
dhr. M.F.L. Rademakers
 
Secretariaat BOAZ-parochies, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen, tel: 023-5277462
mw. P. van der Voorn, coördinator, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, 
overlijden, ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
Voor alle actuele activiteiten: www.rkhaarlem.nl

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563



www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIEGEMEENSCHAP  
BLOEMENDAAL

Kerk H. Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG, 
Bloemendaal, tel: 023-5256801
Open: dinsdag 10.00-12.00 uur

e-mail: rk.bloemendaal@tiscali.nl

Locatie-coördinatoren
mw. M.A.E.G Hin, tel: 023-5264608

e-mail: marjahin@kpnmail.nl
mw. B.F.A. van Holk, tel: 023-5373904

e-mail: trixvanholk@quicknet.nl

Contact voor uitvaarten
mw. M.Th.J. van den Borne, tel: 06-33592492 
R.K. begraafplaats Adelbert, Dennenweg 17a, 

Bloemendaal, tel: 06-22522860

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL14 INGB 0000551213  

t.n.v. R.K. Parochie Gemeenschap Bloemendaal
Overige betalingen:

NL70 ABNA 0626811554
t.n.v. RK Parochie  

Gemeenschap Bloemendaal

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 023-5241874
Open: maandag-woensdag-vrijdag 13.00-15.00 uur, 

e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 023-5245018

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 

Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

Verhuur Spar:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612

Voor vragen over financiën:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. P.C.J. Speet, tel: 06-13354450 (tijdens kantooruren)

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 
tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  
t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  
t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 en 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 
Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 
Zandvoort

Voor vragen over financiën: 
dhr. J.D.M. Lehman, tel: 023-5719861
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PAROCHIE 
ST. JOSEPHHAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur

e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  

(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: rut_en_co@versatel.nl, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  

t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  

t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

www.josephkerk-haarlem.nl

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
ledenadministratie  

e-mail: info@rkbavo.nl

Contactpersoon uitvaarten:
dhr. H. Tuyn, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

www.rkbavo.nl

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum geopend  
ma t/m vrij 09.30-12.30 uur

Diaconaal spreekuur:  
maandag 09.30-10.30 uur parochiecentrum

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds

www.rkschalkwijk.nl

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur
e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem
NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

www.groenmarktkerk.nl  



Rijksmuseum, 
Scènes uit het leven van Christus, anoniem, ca. 1435


